
(పొసపెనర్ పి. ఎస్. పిచ్చముక్తుగారికి భూ విజ్ఞాన 

శాస్రరంగంతో విశేషమైన అనుభవం ఉంది. పీరు 

గాసో యూనివర్సిటీలో పిహెచ్. డి., డి. యస్పి. 

డి(గీలుపొంది. భూవిజ్ఞానశాన్రానికి నంబంధించిన 

శాఖలలో విశ్వవిద్యాలయాలలోనూ. (పభుత్వం 

లోనూ రకరకాల పదవులలో పనిచేశారు. _(పస్తుతం 

బెంగుళూరు యూనివర్సిటీలో ౮. ఆ. C. జీయాలజీ 

(పాపెనరుగా ఉన్నారు. జియలాజికల్ సౌ సెటీ ఆఫ్ 

లండన్. రాయల్ సాసైటీ ఆఫ్ ఎడింబరో, 

ఇండియన్ ఆకాడమీ ఆఫ్ సెన్సెస్, సాపైటీ ఆమ్ 

ఎకనామిక్ జియాలజిస్స్ ఆఫ్ అమెరికా. సెన్స్ 

నాసెటేీ ఆక్ మలయా, జియలాజికల్ నాసెటీ ఆవ 

ఇండియావంటి అనేక సంస్థలలో (వాపెనర్ 

పిచ్చముత్తుగారికి సంబంధం ఉంది. వీరు విరివిగా 

పర్యటనలుచేసి, ద్విశతాధికంగా వె జ్ఞానికవ్యాసాలను 
జియోమార్చాలజీ, జియాలజీ, మినరాలజీ శాఖలలో 

(పచురించారు. 

ఈ పుస్తకంలో శ్రీ పిచ్చముత్తు మనదేశపు 
భూగోళాన్ని భౌతికళాస్త్రదృష్ట్వా సామాన్య పాఠకు 
అకుకూడా అర్థం అయ్యేటట్లు వివరించారు. 



భారతదేశపు భౌతిక భూగోళం 



రా, లొ ఈపుస్తక[శేణి గౌరవ నంపాదక సమితి 

(వధదాన నంవొాదొతలు : 

డా॥ &. వి. కేస్కర్ 

వ్యవసాయము = సస్యశా సము 

డా॥ ఎమ్. యన్. రన్ధావా, ఉపాధ్యక్షులు, 

పంజాబు వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయము, 

లూ డీయానా. 

డా॥ వి. పి, పాల్, డైరెక్టర్ జనరల్, భార 

తీయ వ్యవసాయ పరిశోధన 

న్యూఢిల్లీ. 

సంస, 
(om) 

నంస్కతి 

(శ్రీ ఏ. ఘోష్, డైరెక్టర్ జనరల్, భారత 

దేశ పురాతత్వశాత్ర శాఖ, న్యూరిల్తీ. 

శ్రీ ఉమాశంకర్ జోషి, ఉపాధ్యక్షులు, 

గుజరాతి విశ్వవిద్యాలయము, అహమ్మ 

దాబాదు, 

భూగోళశాస్త్రం 

డా॥ ఎస్. వి. ఛటర్తీ, డైరెక్టర్, భారతీయ 

దేశపట సంస్థ, భారతదెశ విద్యాశాఖ, 

కలక త్తా. 

డా॥ జార్జి కురియన్, మాజీ భూగోళళాసా9 

చార్యులు, మదరాసు విశ్వవిద్యాలయము, 

మదరాసు-_5. 

భూగర్భశాస్త్రుం 

శ్రీ పి. ఆర్. కృష్ణారావు, రిళైర్దు డైరెక్టర్ 

జనరల్ ఆఫ్ అబ్దర్వేటరీస్, భారత (ప్రభు 

త్వము, న్యూ ఢిల్లీ. 

ఆచార్య ఎమ్. ఎస్. థాకర్ 

శ్రీ ఎస్. దాను, రికెరు డెరెకర్ జనరల్ 
కాయే మ్ అ 

ఆఫ్ అబ్దర్వేటరీస్ , కోశాడిపడి, భారత 

జాతీయ విజానశాస్త సంస, న్యూఢిలీ. 
ణా బా! య 

తి సాంఘికశాస్త్రం; నాంఘీకవిజానము 
లా 

ఆచార్య నిర్మల్ కుమార్ బోస్, కమీషనర్, 

అ సదుకాతుల, ఆదిమవాసులశాఖ, న్యూ 

డిపీ. 
ce 

ఆచార్య వి. కె. ఎన్, మీనన్, మాజీ డెశె 
యాజ 

కర్, ఇండియన్ ఇన్సిట్యూబ్ ఆఫ్ 
అ 

పబిక్ ఎడ్మినిస్ల్రేషన్, న్యూఢిలీ. 
య yy (గ్ా 

(ma ~~ వె జ 

డా॥ ఎస్, ఎకు, కత, డె రకొడ్, దక్కను 
చు దబ 

నట్ ఎ. కన షె 
కళాశాల నెసు |గాతుంమయుటు కూ రిసెర్చి 

లట హూ. ©) 

డా॥ ఎమ్. ఎల్. రూన్వాల్, మాజీ ఉపా 

ధ్యకులు, జోద్ పూద్ విశ్వవిద్యాలయం, 

జోధ్ పూర్. 

డా॥ సలీమ్ ఆలీ, ఉపాధ్యరులు, 

నేచురల్ హిస్టరీ సౌనైెటీ, బొంబాయి. 

ఆచార్య ది, ఆర్. శేషాచార్, 

శాఖాధ్యతులు, ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయము, 

డిక్. 

బాంబే 

జంతుశాస్త్ర 



భారత దేశమూ : (పజలూ 
mm Pe. 

ఖా 

భాతి 

నేషనల్ బుక్ (టస్ట్, ఇండియా 
న్యూ ఢిల్లీ 
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కు న్ను డ్ 

“భారత దేశమూ : (పజలు” అనే శీర్డి కకింద నేషనల్ బుక్ _టస్టువారు 

(పచురించ (పయత్ని స్తున్న పుస్తకాలలో ఇది మరొకటి. 

భారత (పధాని శ్ర జవహార్ లాల్ నెహూతో నేను జరిపిన ఒక 

సంభాషణ ఈ శీర్షిక అవతరించడానికి కారణమైంది. నేనీ విషయమై 
(శీ నెహూతో ముచ్చటించగానే, ఆయన వెంటనే హృదయపూర్వకంగా 

మెచ్చుకుని, ఈ శీర్షిక విజయవంతం కావడానికి చాలా సూచనలు 

చేశారు. భారతదేశాన్నిగురించి ఇటువంటి పుస్తకాలు అనేకవిషయాల 

మీద వెలువడితే ఇవి మనదేశానికి సంబంధించిన ఏసమాచారం 

కావాలన్నా విజ్ఞానసర్వస్వంలా, శాశ్వత గంథాలయంగా ఉపకరిస్తా 

యనీ, విద్యావై జ్ఞానికరంగాలలో జాతీయపురోభివృద్దికి చక్కని 

దోహదంచేస్తాయనీ (శ్రీ నెహూ అభ్మిపాయపడ్డారు. 

ఈ శిర్ణి కకింద మనదేశానికి సంబంధించిన అన్నిరంగాలనుగురించీ 

వివరించాలని నిర్ణయ మైంది. ముఖ్యంగా భూగోళము, భూవిజ్ఞానశా స్త్రము, 

వృక్షశాస్త్రము, జంతుళాస్త్రము, వ్యవసాయశాస్తము, మానవ విజ్ఞాన 

శాస్త్రము. సంస్కృతి, సాహిత్యము వగెరాలూ, మొత్తంమీద భారత 

దేశానికి సంబంధించిన ఏ సమాచారానై్ననాసరే అందజేయగల (గంథా 

లయంగా ఇవి తయారుకావాలని మా ఆకాంక్ష. ఆయా రంగాలతో 

నిష్టాతులై నవారిచేత ఈ గంథాలను (వాయించడానికి (పయత్నించాం, 

చదువనేర్చిన సామాన్యపాఠకులకు ఆర్థం అయేలా ఉండాలని శతథా 

(పయత్నించాం. భారతదేశానికి సంబంధించిన వివిధరంగాల సమా 

చారము, (పవీణులుకాని పఠితలకు ఈ (గంథాలలో సులభశైలిలో 
లభిస్తుంది. 



vi 

ఈ ఉద్యమనిర్వహణలో మనదేశంలోని వివిధళాస్త్రవెత్తల, 

పండితుల సహకారం లభించడం మా అదృషం. వారి సహాయ 

సహకారాలు లేకపోతే ఈ ఉద్యమం విజయవంతం కాకపోయేదే. 

ఈ (గంథాల (పచురణలో మాకు సహాయపడుతున్న గౌరవసంపఫాదక 

వర్షానికి మా కృతజ్ఞతలు. 

ఈ (గంథంలో (ప్రొఫెసర్ సి. ఎస్, పిచ్చముత్తు మనదెళ 

భూగోళాన్ని భౌతికదృక్పథంతో సామాన్యులకు అర్థం అమేలా విన 

రించారు. (ప్రొఫెసర్ పిచ్చముక్తుగారికి భూగోళ, భూవిజ్ఞానళాస్త్ర 

రంగాలలో అనేకసంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నది. భూఆకృణీత త్త ము, 

భూవిజ్ఞానము, ఖనిజశాస్త్రమువంటి శాఖలలో వీరు అనేక వైజ్ఞానిక 

వ్యాసాలను (పచురించారు. 

బి. వి. కన్, 



నాగ్ . 

పరిచయం 

మనం నివసించే భూమి 

పటములు = వాటి తయారీ, ఉపయోగాలు 

భూపృషములోని ఖనిజములు 
ల 

భూపృష్షపు చలనములు 

గ పర్వతములు = థూకంసములు 

సమ్ముదిము, దాని చలనములు, పని 

తీర రేఖలు = తీర స్థద్భశ ములు 
ఆ 

రక 

పతన ములు ఎ చాటి పరసరరర ణము ఇ వాట్. పని 

యర లు, విటి స్టలాకృతి 

కోష్టు తి, అందులోని రకాలు 

కీకోష్టని తి ననుసరించి వృక్షసంపద 

అళకిచ 

cm CFs 



కృతజ్ఞత 

తమ ఫోటో.గాపులను ఈ (గంథములో (పచు 

రించడావికి ఆనుమతించినందుకు ఈ (కిందివాలికీ 

మా కృతజ్ఞత 'తెలుపుకుంటున్నాము : 

డై రెక్టర్ జనరల్, సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ; 

భూవిజ్ఞానళాఖ. బెంగుళూరు యూనివర్సిటీ ; 
(పౌసపెసర్ ఎస్. పి. ఛటర్జీ; మరియు 

సెం(టత్ ఏరిడ్ వోన్ రిసెర్చి ఇన్ స్టిట్యూటు. 



ఒకటవ (పకరణం 

wR nee 

భూమియొక్క. ఉపరితలాన్నిగురించీ, దానిమీద దితికే జీవకాసినిగు9ంకీ తెలిపే 
శానాంన్ని భూగోళశాస్త్రం ఆంటారు. ఇందులో మళ్లీ ఎన్నోశాఖలు ఉన్నాయి. 

వాటిలో మానవజీవితాన్ని దిద్దే భౌగోళ5పరిస్టి తులను వివరించే ళాస్తాన్ని 

భౌతిక్ భూగోళళా(న్సం అంటారు. దీనినిగురింకే (ప్రస్తుతం ఈ (గంథంలో 

తెలుసుకుంటాం. ఇందులో సందర్భాన్ని బట్రి ఇతర శాస్త్ర విషయాలనుగురించి 

అనేకచోట్ల పస్తుతించడం జరిగింది. అటువంటి వాటిలో ఖగోళళాస్త్రము, భూ 

విజ్ఞానశా స్త్రము, వాతావరణళాస్త్రము, భౌతిక విజ్ఞానశా స్ర్రము ఇత్యాదులు ఉంటారు, 

థాగో ౯౭5 భూగోళళాడగ్ర్రం భూమిని ఒక (గహంగా పరిగణించి, పటముల 

తయారీని నిర్తేశిస్తుంది. భూమియొక్క సంరచన ఎల్లా ఉందో, అందులోని 

(ద్రవ్యాలు ఏమిటో, భూమి పైభాగం ఎల్లా ఉందో, యుగయుగాలుగా ఏయే అంతర 

బాహిరశ కులు భూమిలో మార్పులు తీసుకువచ్చాయో మొదలైన విషయాలను 

గురించి తెలిపేది భౌతిక టా ఎత్లానబా త్తం. వాతావరణానితీ సంబంధించిన కొన్ని 

పరెస్తితులవల్ల రాయు ఇల మండళాలలో కదలికలు ఏర్పడి, కీతోష్టాది పరిస్థితు 

లకో మార్పులు ఒస్తూఉంటాయు, 

ము సీరు, భూమి ఆకృతులు _ వీటికి సంబందించిన పరిజ్ఞానం 

భౌతిక బాగోళంలో చేరుతుంది. స్టలిమండలంయొక్క_ పుట్టుకనూ, చరిత్రనూ 
గురించి చెప్పే బా అకృతీళ క ంకా(గప్రం కన్న ఈ భౌతిక భూగోళశాస్త్రం మరింత 

వి సృృశ మెనది. భూ అకృతీ త త్త్వశాస్తానికీ, భూగోళశాస్తారినికీ చాలా దగ్గర 

పోలికలు ఉన్నాయి. కాని, ఒకు. భేదం ఉంది. 

భూమిమీది నై సర్షికాకృతులను యథాతథంగా పరిగహించి, వాటిని మాన 

వునియొక్క భౌతిక పరిసరాలలో ముఖ్యమైన విషయంగా భూగోళశా స్రజ్ఞుడు 

తీసుకుంటాడు; అసలు ఆ నై సర్లి కాకృతులు ఎందుకు ఎల్లా ఏప్పుడ్డాయో నివరించ 

(ప్రయత్నిస్తాడు భూ ఆకృతీ తత్త్వవేత్త.) 
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భూమిమీద కనబడే అనంతకోటి రూపవై విధ్యాలూ, ఆకృతులూ. (పకృతి 
దృళ్యాలూ చూచి ఆనందించవచ్చు. అసలు ఆ ఆకృతులూ, ఆ వై విధ్యాలూ ఏర్పడ 

డానికి గల మూలకారణాలూ, పద్దతులూ కనుక ఆర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఆ 

ఆనందం ద్విగుణితం ఆవుతుంది. కనుక, భూమి ఉపరితలం మీది ఆకృతులను 

ఉన్నది ఉన్నట్లు సూచాయగా వర్షించుకుపోవడంతోపాటు, వాటి పుట్టుక, అభి 
వృద్దికి సంబందించిన మూలకారణాలను అన్వేషించడం చాలా అవసరం. 

మనం నివసించే భూమి మొత్తంమీద ఇంచుమించు గోళాకారంలో ఉంది. 

(ధువముల దగ్గర కాస్త తప్పడగా ఉండి భూమి ఉపరితలం నున్నగా కాక కొన్ని 

చోట్ల పైకిలేచి పర్వతాలుగానూ, కొన్నిచోట్ల లోపలికి దిగబడి సముదాలుగానూ 
ఏర్పడి ఉంది. భూభాగం మవోనము(దమ ల చేత విభక్తమై ఏడు ఖండాలుగా 

ఏర్పడి ఉంది. 

భూగోళానికి మధ్యలో (ద్రవరూపంలో ఉన్న కోశము (౯07౭) దానిచుట్టూ 

ఉల్లిపాయ పొరలలాగ వేరువేరు సాంద్రతలు కలిగిన చల్లల (4౮) ఉన్నాయనీ 
శాస్త్రజ్ఞుల నమ్మిక. మూవ్యృవ్దం (crust) అనబడే తల్ల, భూమిమీద అనింటికన్న 

పైన ఉండి. ఈ దూవ్య)ప్టం లోనే మళ్లీ రెండు భాగాలు : తేలికైన పై భాగంలో 

(సియాల్ ముఖ్యంగా (గైెనైట్ అనబడే రాళ్లు ఉన్నాయి, బరువైన [క్రింది 

భాగంలో (సీమా) దిసాల్స్ అనబడే రాళ్లు ఉన్నాయి. భూపృష్టపు పె భాగంలో 

అవనాదీయ Pలలు (sedimentary rocks) గల సన్నని పొర ఉంది. దీనిమీద నీటి 

పొర (మహాసముద్రాలు, సము(దాలు, సరస్సులు ఉంది, దీనిని జలావరణం 

(hydrosphere) అంటారు. వీటి నన్నింటిని చుట్టి నాయుమండోలం (atmosphere) 

ఉంది. 

మనం భఖిండములు (continents) అనేవి “నీవూ” మీద తెలుతున్న (దిహాండ 

మైన ““నియాల్” తునకలు. ఈ ఖండములకు ఎల్లలు, మనకు పైకి కనిపించే 

సముద్రతీర రేఖలు కావు. సమ్ముదంలోసల మునిగిఉండే సియాల్ ఖండముల 

అంచులే అసలైన ఎల్లలు. సముద్రంలోకి చొచ్చుకుని ఏటవాలుగా ఉండే భాగాన్ని 
శఖండోయ ముగ్చళట భూమి?” (continental shelf) అంటారు. దీని బయటి 

అంచు అంత మైన చోటి నుంచి “ఖండపు వాలి” (continental slope) ఆంటారు. 
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ఇది సియాల్ దిమ్మయొక్క అసలు ఎల్ల. ఇది చటుక్కున బహువాలుగా కిందికి దిగి 

“నము (ద్ |దోజీ”” (0066272 basin) తో కలుస్తుంది. 

నేలమీద అత్యున్నత స్థలాలనూ, మహాసముదాలలో దిహులోతై న (పదేశా 
లనూ చూ స్తే రెండిటిలోనూ దీర్చ కృత మైన ఆకృతి కనిపిస్తుంది. పర్వతాలు 
పం క్తులుతీర్చినట్లూ, ముడత లుపడ్డట్లూ, పగిలి జారినట్లూ ఉండే భాగాలతో ఒక 

కాలంలో భూమి విశేషంగా కదిలినట్లు తెలుస్తుంది, ఇలాంటి పర్వతపం కులు 

ఉండే (పదేశాన్ని “రల శ్యేతములుా (mobile belts) ఆంటారు. ఈ చల కేశా 

లకు వెలుపల భూభాగాలు ఇంతకన్న న్లీరంగా ఉంటాయి, 

ఖండాల, మహాసము[దాల ఎిత్యత్నాాన్ని (permanence) గురించి చిత మైన 

(ప్రశ్న ఒకటి ఉంది. యుగయుగాలనుంచీ ఈ ఖండాలూ, మహేాసము ద్రాలూ 

చలనంలేకుండా ఇప్పుడున్న'క్తే ఉన్నాయా అన్నది అసలు ప్రశ్న. ఇవి ఎల్ల 
కాలమూ సుస్టిరంగాలేవనీ, బరువైన నీమా మేంటోల్ (747/0 మీద ఈ సియాల్ 
దిమ్మలు నెమ్మదిగా కదిలినట్లూ, ఆ కదలడంలో కూడా (ధువములకు సాపేక్షం 
గానే కాకుండా తమలో తాము సాపేక్షంగా కూడా కదిలినట్లూ విదర్శనాలున్నాయి, 
సుమారు 930 కోట్ల సంవత్సరాలకు పూర్వం ఇప్పుడున్న భూభాగం అంతా ఒకే 

ఒక అవిచ్చిన్న మైన దిమ్మలాగ (దానిని 'పేంగాయీ అంటారు.) ఉండేదని భావించ 

బడుతోంది. ఆ ఫికా, దక్షిణ అమెరికా, అంటార్కిటికా, ఆస్టేలియా, ఇండి 

యాలు కలిసి ఉండిన భూభాగమును గోండ్వానా భూమి “రోండ్చాంనా లాండు” 

(Gontwanaland) అంటారు. ఈ భాగము చీలి చివరకు, చిన్న చిన్న ముక్క 
లుగా విడిపోయి, అవి దూరదూరంగా జరిగిపోయి, (పస్తుతం ఉన్న ఆకారాలలో 
ఖండాలుగా కనబడుతున్నాయి. ఈవిధమైన “ఖండ వవానయు” (continental 

drift) ను సమర్థించే భౌగోళిక, భూ వైజ్ఞానిక నిదర్శనాలు చాలా దొరికాయి, 
ఈ చువోబిళ్ళంం పుట్టి సుమారు 500 కోట్ల సంవత్సరాలు అయి వుంటుందని 

అంచనా. జూ వృద్ధం ఏర్పడి సుమారు 400 కోట్ల సంవత్సరాలు అయివుంటుంది. 
దీనితరువాత మరి కొంతకాలానికి భూమిమీద వానలు పడడం (పారంభించాయి. 
అప్పటినుంచీ భూవిజ్ఞాన చరిత్ర (పారంభమైనట్లుగా భావించవచ్చు, 

రకరకాల ఖనిజములు (Minerals) కలిసిన రాళ్లు చేరి భూపృష్టం ఏర్పడింది. 
నిర్షిష మెన పరమాణుసంరచన, రసాయన సంయోజనము కలిగి (పకృతి సహజంగా 
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ఏర్పడిన ఇనార్లానిక (ద్రవ్యాన్ని ఖనిజము అంటారు. (పకృతిలో వందలకొదీ ఖనిజ 
Nn © 

ములు ఉన్నప్పటికీ, వాటిలో బహు కొద్దిభాగం మాత్రమే రాళ్లల్లో కలుస్తాయి. 

ఈ విధంగా రాళ్లలో కలిసే ఖనిజము లలో క్వార్ ట్ జ్, ఫీల్డ్ స్పార్, మెకా, ఏంఫీ 

బోల్, పై రోక్సిన్, ఓలివైన్ అనేవి ముఖ్యమైన జాతులు. 

భూపృష్టశిలలను మూడు జాతులుగా విభజించవచ్చు, (0 కరిగిన శీలా 

ద్రవం (మాగ్మా) గడ్డక ట్లగా ఏర్పడ్డ (గెనైట్, బసాల్డ్ వంటి అగ్నేయ లలు 

(Igneous rocks) (2) నిలువ నీటిలో అడుగున మడ్డిలాచేరి ఏర్పడ్డ ఇసుకరాయి, 

సున్నపురాయివంటి అవసాదీయ లలు (3) ఆగ్నేయ శలలుగాని, అవసాదీయ 

శిలలుగానీ, వేడిమివల్ల గానీ, వ త్తిడివల్ల గానీ లేదా రెంటివల్లాగాసీ మార్పులుచెంది 

ఏర్పడిన గ్నీస్ (826135), క్యార్ట్జై టు (quartzite) వంటి “కాయాంతోరిత్ 

కలలే” (metamorphic rocks). 

ఆగ్నేయశిలలలో “బవొన్సా రచిత ములు” (extrusive), “అంలోన్నా రబిత 

ములు” (intrusive) ఆని రెండు రకాలు, “లావా” అనే కరిగిన కిలాదవం ఆగ్ని 

సర్వతముఖంనుంచి బయటికి వెదజల్ల బడితే ఆది బహి.స్పావితం అవుతుంది, 

ఆగ్నేయ అంత స్వ్పావితములలో పెద్దవా బిన్నఎ అని మకీ రండురికాలు చిన్న 

అంత స్పావితములలో డవు (గబ్బా, నీల్బు (టి అసి రెండు పధాగాలు. 

నిటారుగా నిట్టనిలువు గోడలలా ఉండేవి డైక్సు. అడ్డంగా పలకల్లా ఉండేవి 

సిల్చు. పెద్ద అంతనా బి తోము లలో శలాదవ౦ అత్యధిక ఐగా ఉండడంచేత, నమ్మ 

దిగా చల్లదిడి, గుగ్గులు గుగ్గులుగా ఏర్పడుతుంది. అటువంటి స్టూలకణీయ 

(00౪156 grained! శిలలను “వాతాలీయ 2లలఅు” (plutonic rocks) అంటారు. 

అగ్నివర్వ్యత లలు చిన్న అంత్సస్సావితములు సూత్మకణీయములు {fine- 

grained) అయి ఉంటాయి. 

భూమి పైభాగాన ఉన్న శిలలకు గాలి, సీరు తగులుతూ ఉండడంచేత శిలలు 

రాసాయనికంగా మార్పుచెంది, ముక్కలై పొడిపొడి అయి, ఆ పొడి జల్మపవా 

హాలచేత మోసుకుపోబడి, మడ్డిలా కిందికి దిగబడుతుంది. అవనాబీయ ఖలలు 

ఏర్పడడానికీ భూమి ప్రై భాగాన్ని మార్చి, (పకృతి దృళ్యాలలో అనంత వై విధ్యం 

కల్పించడానికీ ఈ (ప్రక్రియ తోడ్పడుతుంది. 



పరిచయం 5 

అవసాదములలో రెండు ముఖ్య విభాగాలు వున్నాయి. (1) మల్చానిర్భిత 

(Detrital) అవసాదములు ; ఇందులో ఖనిజకణములు, గులకరాళ్లు, ఇసుక, మృతి 

కలూ ఉంటాయి. (2) రాసాయ నికో అంగార్ళ్ వడార్థ అవసాదములు. సున్నపురాళ్లు, 

బొగ్గు ఈ తెగకి చెందినవి. ఇటువంటి అవసాదమనులు గట్టిపడి అవసాదీయ లలు 

ఏర్పడుతాయి. పొరలుగా ఏర్పడడం వీటి లక్షణం. ఒక్కొక్క పొర ఒక్కొక్క 

ఆవసాద (ప్ర కియాఫలితం. క్షతిజ సమాంతరంగా పొరలు ఏర్పడుతాయి. వేరు 
వేరు పొరలను విడదీసే నంన్రరణ తలములు (Bedding planes) ఆవక్షేపణ (ప్రక్రియ 

లోని అంతర్గములను (pauses) సూచిస్తాయి, పొరల దొంతరను “ నరణము 

(Stratification) అంటారు. 

ఆగ్నేయలలు, అవసాదీయళిలలూ కూడా చలకేతములలో కప్పబడి ఉండి, 

అమితమైన ఉషో గతకూ, వ .త్తిడికీ, రసాయనిక (ప్రక్రియలకు లోనుకావచ్చు, 
ఈవిదంగా కాయాంతరణం జరిగి, శిలలలో కొత్త ఖనిజములు చేరి, కొత్త రూపు 

రావచ్చు. (పాంతీయమైన శిలలలో ఆగ్నేయ అంత(స్సావ ఫలితంగా ఎర్బడ్డ 

వేడిమివల్ల నంవర్. కాయాంతరోణం (contact metamorphism) జరుగుతుంది, 

వత్తిడి, ఉష్ణో గత అత్యధికంగా ఉండే చలక్షేత్రములలో (పాంతీయ (7Egional) 

కాయాంతరణం జరుగుతుంది. (ప్రాంతీయ కాయాంతరిత శిలల రూపురేఖలు ఫలక 
ములుగా, షిస్తోజుగా, కణీయములుగా, గ్నీసులుగా ఉంటాయి, 

ఈవిధంగా వివిధభౌతిక రసాయనిక ధర్మాలు కలిగిన వివిధజాతుల శిలలు భూమి 

ఉపరితలం మీద ఉంచే గాలి, నీరు, మంచు, భూమ్యాకర్ష ణవంటివాటి శ క్రులవలన 

అవి అశాచ్చాడితములు (denudation), అవకేపణం (deposition)వంటి (పక్రియ 

లకు లోనుకావడం జరుగుతుంది, దీనిని “అవక్షయం” (weathering) అంటారు. 

యాం(తికరాసాయనిక (ప్యకియా మిళితమైన ఈ అపక్షయ (క్రీయవల్ల పామాన్యంగా 

అవశేష (76514421) ఆవకేపములు ఏర్పడతాయి. తూమి గతజిల (ground-water) 

చలనములవల్ల (స్రోతస్సులు (50౯0085), ఉత్సుత (Artesian) (ద్రోణులు 

ఏర్పడుతాయి. భూమిగతజలము వలని రసాయన ఫతితములు (దావణము (solution) 

లోనూ, అవశ్షేవణం (deposition) లోనూ కనిపిసాయి. భూమి గత జలసంతృ ప్పం 

(saturated) అయిన శిలలు జారుడుగా అయి, భూమ్యాకర్షణవల్ల కదిలి, ఖండ 

ఖండములుగా విరిగిపోవచ్చు. 



6 భారత దేళపు భౌతిక భూగోళం 

భూమిమీద వర్షంరూపంలో నీరు పడుతుంది. అఆ నీరు (వవావోల్లై నదులు 

ఏర్పడుతాయి, గురుత్వాకర్షణవల్ల నీరు (ప్రవహిస్తుంది. వాలు ఎక్కు వైనకొద్దీ 

(పవాహ వేగం పెరిగి, అపరదనబలం (ఆ౦౩1౪6 power) పెరుగుతుంది. (దావణ 

రూపంలోగానీ, ఘనపదార్థపుకణముల రూపంలోగానీ (ద్రవ్యం నదులవల్ల 

మోసుకుపోబడుతుంది. వాలు తగ్గినందువల్లగానీ, జల అయతనం (7010ల) 

తగ్గినందువల్ల గానీ (పవాహవేగం తగ్గి, పరివహితమయే పదార్థం కొంత దిగబడి 

పోతుంది. 

ధ్రువ ప్రాంతాలలోనూ, పర్వతశిఖరాలమీదనూ నీరు గడ్డకట్టి, హిమాన్నీప్రవా 

హాలూ, హిమఫలకములూ ఏర్పడుతాయి. హిమ (పవాహాలవల్ల అపరదనము, 

పరివహనము (transportation), అవకేపణము జరిగి (పత్యేక మైన భూ ఆకృ్ళ 

తులు ఏర్పడుతాయి. 

వివిధకారణాలవల్ల ఏర్పడ్డ (దోణులలో సరస్సులు ఏర్పడుతాయి. నదుల 

యాంత్రికభారం చాలాభాగం వీటిలో నిక్షిప్తం అవుతుంది, ఏకారణంచేతనై నా 

బహిర్మార్గం (02660 మూసుకుపోతే, వీటిలోని నీటిలో అంతకంతకు ఉప్పు 

అధికమై, ఉప్పువంటి సరస్సులు ఏర్పడుతాయి. 

సముద్రాలవల్ల అపరదనము, పరివహనము, అవక్షేపణము జరుగుతాయి. 
(ప్రవాహాలు (0౫7౪6), పాటుపోట్లు (t1d౭5), నదులు సముదతీరాలను కోసి, 

వేదికలను ఏర్పరుస్తాయి. 
వాతావరణశాభా అవలోకనాలలో (Meteorological observations) భూగోళ 

శౌ స్త్రజ్ఞునికి కావలపినవి ఉష్ణో(గత, వత్తిడి, పవనములు (winds), ఆర్హృిత 

(humidity), వర్షపాతము. వీటి (ప్రభావంవల్ల నే, వివిధ బుతుధర్మాలు, వర్ష 

పాతము, (ప్రాంతీయ (ప్రత్యేకతగల వృక్షసంపద నిర్హీతములు అవుతాయి. 
ముందు (ప్రకరణాలలో స్థూలంగా పైనచెప్పిన భౌతిక భూగోళ విషయాలను 

గురించి వివరంగా తెలుసుకుంటాం. భూసంరచన, అందులోని ద్రవ్యాలు, భూమి 

అంతరంగంలోనూ, బయటనూ అనేక యుగాలుగా మార్పులు కలిగిస్తున్న వివిధ 

శక్తులూ, వంటి భూవిజ్ఞానశాస్ర మౌలిక పిద్ధాంతాలనుగురించి ఈ (గంథంలో 

(ప్రత్యేకంగా తెలుసుకుంటాం. భూమియొక్క. రూపు రేఖలు వాటివల్ల నే తీర్చి దిద్ద 

బడుతాయి కనుక, వాటిని గురించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. 



రెండవ (పకరణం 

మనం నివసించే భూమి 

భూ(గహం 

సూర్యుడు, తొమ్మిదిగహాలూ, వాటి ఉప్నగహాలూ, లఘు గహాలూ 

(asteroids) ఇవి సౌరకుటుంబంలో (ప్రముఖమైనవి. ఈ కుటుంబ సభ్యులకు 

సూర్యుడు తండడివంటి వాడని ఒక నమ్మిక. మనభూమితోసహి (గహములు 
ఈ మహావిశ్వపు తొలిదశలో - నక్షత్రాలు పుట్టిన వెంటనే _ పుట్టి ఉండవచ్చు. 

సౌరకుటుంబంలో భూమికిగల స్టానం సామాన్యమైనది. ఇది సూర్యుడికి 
దగ్గరలో ఉంది, కాని మరీ అంత దగ్గరలో మాతం కాదు. ఇది ఒకపాటి చిన్న 

గహమే కాసి, బొ త్తిగా చిన్నారి (గహచే మేమీ కాదు. భూమికీ సూర్యునికీ మధ్య 

సరాసరి దూరం 1, 4186, 460.000 కి.మీ. ఇది భూ బుధుల మధ్య దూరానికి 

సుమారు మూడురెట్లు. ఇది నెప్హ్యాన్ _ సూర్యుల మధ్య దూరంలో ముషై యవ 
వంతు మాతమే. భూమివ్యాసం (12, 742 క, మీ.) కుజ గహమవాాసానికి 

రెట్లింపు. కొన్ని గురుగ్రహవ్యాసంలో పదోవంతుకన్న తక్కువ, సూర్యవ్యాసంలో 

వందవంతుకన్న తక్కువ. 

భూమియొక్క సాందత 5=52 (నీటి సాంద్రత = 1), ఇది శుకగహ 

సాంద్రత (6"1%) కన్న రవ్వంత అధికం, సూర్యుని సాంద్రత (1:4 తోటీ, 
శనిగహసాంద్రత (0-7) తోటీ పోల్చి చూస్తే భూమిసాందత చాలా ఎక్కువ. 

భూమి వయస్సు 

బహు పురాతవకాలంనుంచీ (పతిజాతిలోనూ భూమి పుట్టుకనుగురించీ, సృష్టి 
సంవిధానాన్నిగురించీ చితమెన కథలు ఉన్నాయి. ఆ కథలు అన్నీ ఈనాడు 

పిచ్చిపిచ్చిగా కనిపిసాయి. తార్కికంగా ఆలోచించగల మేధావి అయిన మాన 
వడికి భూమిచర్మిత అనేది సమాధానం దొరకని సవాలుగానే ఉంటూ వచ్చింది. 

భూమి వయస్సును తెలుసుకోడానికి ఖగోళశాస్రజ్ఞాలు, భౌతికశా స్ర్రజ్ఞాలూ 
చాలా (ప్రయత్నాలే చేశారుగానీ, భూవిజ్ఞానళా స్త్రజ్ఞులే మొట్టమొదటిసారిగా భూమి 
వయస్సు అనేకవందల మిలియన్ల సంవత్సరాలు అయి "ఉండాలని నిర్ణయించ 

గలిగేరు. భూమియొక్క రూపురేఖల క్రమాంతర పరిణామాన్నిబటి, అవసాదన 
మును (sedimentation), ఫాసిల్సు (053119)నీ చూచి తెలుసుకున్న జీవ పరి 
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ణామపద్దతినీ బట్టి భూవిజ్ఞానశా స్ర్రజ్ఞాలు ఈ నిర్ణయం చేయగలిగేరు. మొట్టమొదట 

భౌతికళా స్రజ్ఞాలు భూమి వయస్సును చాలా తక్కు_వ అంచనా వేసినప్పుడు అది 

సరికాదని భూవిజ్ఞానశా స్రజ్ఞులే వ్యతి రేకించవలసి వచ్చింది. 

రేడియో ధార్మికత్యాన్ని (Radio activity) కనుగొన్నాక ఈ పరిశోధన లకు 

కొత్తరకం వట్టంది. రకరకాలశిలలు ఎప్పుడెప్పుడు పుప్తేయో తెలుసుకోడానికి 
తగ్గ సాధనం కనిపెట్టదిడింది. శిలల వయస్సు తెలియడంతో భూస్పృష్టపు 
వయస్సూ, దానితో భూమి వయస్సూ అంచనా వేయడం సాధ్యమైంది, (ప్రకృతిలో 
కొన్ని మూలపదార్జాల పరమాణువులు రేడియోధార్మిక విచ్చి తి;పొంది కొత్త 

మూలపదార్జాలుగానూ, కొత్త ఐసోటోపులుగానూ మారిపోతాయి. ఒక్క_క్క 

మూలపదార్జానికి ఒక్కొక్క విశిష్టమైన ఖచ్చితమైన వేగంతో (రేటుతో) ఈ 

రేడియో ధార్మిక విచ్చిత్తి కొనసాగుతుంది. ఈ విచ్చి త్తిని కొలవగల పరికరాలు 
ఉన్నాయి. శిలలలో గల ఖనిజాలలో ఒక రకమైన చిన్నారి రేడియో ధార్మిక 
“గడియారాలు” లాంటివి ఉన్నాయనీ, అవి కాలాన్ని కొలిచిపెడుతూ ఉంటాయట, 
ఈ గడియారాలు చూపించే కాలాన్నిబట్టి ఆ శిలలవయస్సు తెలుసుకోవచ్చు. 

(ప్రపంచంలో అన్నిచోట్ల టా శాస్త్రజ్ఞాలు (పస్తు "సుతం ఈవిధమైన రేడియో ధార్మిక కౌల 

నిర్ణయం చేస్తున్నారు. ఈ పద్దతి ననునరించి భూసృష్టంలోని శిలలు చాలాభాగం 

350 కోట సంవత్సరాల [కితం పేర్పడ్డాయవి నిర్ణయించారు. కనుక (ద్రవరూపంలో 

ఉండిన "భూగోళప అకు గట్టిపడి సుమారు 350 కోట్ల 'సంవత్సరాలై 

ఉంటుందని అంచనా వేశారు. భూమి వయస్సు సుమారు 50/1 క కోట్ల సంవత్సరా 
లని She. 

భూమి ఆకారం 

సుమారు 2600 ఏళ్ల (క్రిందట స్తుప్రపిద్ధి (గీకు తత్త్వవేత్త పైథాగరస్ మన 
భూమి గోళాకారంలో "ఉండిఉంటుందని ఊహించాడు, భూమి నిజంగా గోళా 

కృతిలో నే ఉన్నదని క్రీ. శ. 1519-1522 సంవత్సరాల మధ్య మాజిల్లాన్, డెల్ 
కానో అనే నావికులు ఓడలమీద చేసివచ్చిన భ్యూపదక్షిణ౦ బుజువుచేసింది. 

ఈ రోజుల్లో రాకెట్లు కొద్ది నిమిషాలలో భ్యూపదక్షిణాలు చేసి, భూమిని ఫోటోలు 

తీసి మనకు తెచ్చి ఇస్తున్నాయి. ఆ ఫోటోలలో భూమి గుండ్రంగా ఉన్నదని 

స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. నిజానికి భూమి నిర్దుష్టమైన గోళం కాదు. భూమి తన 

చుట్టూ తాను తిర గడంవల్ల ఏర్పడే వికేందత్వళ క్ర కి (centrifugal force) 

భూకేంద్రంనుంచి బయటీపని చేస్తుంది. ఈళ E భూమధ్య రేఖదగ్గర అత్యధి 
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కంగా ఉంటుంది. కనుక ఈశ క్తివల్ల భూమధ్యరేఖదగ్గర ఉబ్బెత్తుగానూ, 
ధ్రువాలదగ్గర చదునుగానూ ఉంటుంది. (ధువాక్షము (polar 2) 12,713-8 కి.మి. 

ఉంది. విషవద్వ్యానం (equatorial diameter) (12,756,8 కి.మీ) కన్న 

(ధ్రువ వ్యాసం 43 కి.మీ. తక్కువ. 

భూగోళాన్ని గురించిన కొన్ని వివరాలు 

పరిమాణము; ఆకృతి 

విషువత్ వ్యాసార్ధం (6642601121 semi-axis) ... 68744 కిమీ. 

(ధువ వ్యానార్థం (Polar 5601-33) ... 63569 కి.మీ. 

సరాసరి వ్యాసార్థం ... 69710 కి.మీ. 

విషువత్ పరిధి (equatorial circumference) ౨ 40,0770 కి.మీ. 

(ధువపరిధి ... 40,009-0 కి.మీ. 

వైశాల్యం 

భూభాగం (29-229) 

మొత్తం భూమి ఉపరితలవై శాల్యం 

. 149 మిలియను చ. కి. మీ. 

సము[ దాలు, మహాసము[ దాలు (70=/8ర్య్ర) .... 36l 

య 510 

మరద సాం్యదత 

'సరాసరిమందం౦ం సరాసరి 

లేక సాం[దతే 

యు కిమీ, (గా|/ సెం,మా, 

సము దాలు, మహాసము,( దాలు 38 1:03 

భూపృష్టం 

(ఖం డేయమగ్నతట ఛూమితోసవహా 85*0 2.8 

నమత ఖ్భ కం 

(ఖం డేయమగ్న తట భూమితీసిజే సే 8.0 2.9 
మేంటిల్ 2881.0 4°58 

(కోడము 8478.0 10:72 

మొత్తం భూమి 6371.0 ర్* 517 
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భూ భాగం 

అన్నింటికన్న ఎత్తైన (ప్రదేశం (ఎవరెస్టు శఖరం) .... 8,848 మీ. 
సరాసరి ఎత్తు ౨. 40 మీ. 

మహాసము[ దం 

అన్నింటికన్న లోతైన (ప్రదేశ్ (మరియానాస్ కంచి .... 11,0805 మీ. 

సరాసరి లోతు క్ జ ౨. 8,808 మీ. 

భూమి పొరలు 

భూగోళాన్ని సూలంగా చూ స్తే మధ్యలో ఒక రాతిబంతి, దావిచుట్లూ విచ్చి 

న్నంగా (discontinuous! జలమండలం అనబడే నీటిపొర, వీటి నన్నిటినీ 

చుట్టి వాయుమండలం అనబడే గాలిపొర ఉన్నట్లు కనిపిస్తాయి. 

వాయుమంఢశలం లో రకరకాల వాయువులు, బాష్పములు (౪7200455) ఉండి, 

భూమిని అన్నివైపులా కమ్ముకుని ఉన్నాయి. ఇందులో ముఖ్యంగా ఆక్సీజన్, 

నై(టొజన్, స్వల్పంగా నీటిఆవిరి, కార్బన్ డై ఆకె డు, ఆర్హానువంటి జడవాయు 

వులూ ఉన్నాయి. ఈ వాయుమండలంలో నే శీతో ష్టాదివాతావరణ పరిస్థితులు, 

పవనములు, వానలు, మంచు మొదలై నవి ఎర్పడుతాయి. వాయుమండలంలో 

పైకి వెళ్లినకొర్లీ ఉష్ట్ణోగత ఆతివేగంగా తగ్గిపోవడం మొదలుపెడుతుంది. ఈ 

భాగాన్ని కోభమండలం (Troposphere) అంటారు. ఇక్కడే మేఘాలు ఏర్పడ 

తాయి. సంనయనము (convection) అధికంగా ఉంటుంది. 

భూమి ఉవరితలంలో సుమారు 8/4వ వంతున ఆక్రమించుకున్న మహాసము 

(దాలు, సముదాలు, సరస్సులు, నదులు _ వీటిని జలమండలం ఆంటారు. భూమి 

లోపలకూడా కొన్నివందల మీటర్ల లోతుదాకా ఖభాళీపదేశాలనూ, రాళ్ళమక్య నెరి 

యలనూ ఆక్రమించుకుని నీరు ఉంటుంది. దీనివి భూమిగతజలం (పాతాళగంగ) 

(ground water) అంటారు. నూతులకూ, బుగ్గలకూ నీరు ఇందులోనుంచే 

వస్తుంది. 

భూగోళపు పై భాగంలో ఘనపదార్థంగా ఉన్న పొరను న్ధ్థలమండలం 

(4400045౧) అంటారు, ఇందులో రకరకాల రాక్ష ఉంటాయి. ఈ స్థలమండ 

లంలో అన్నింటికన్న పెపొరలో మట్టీ ఉంటుంది. 
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విశ్వసృష్టిని గురించి చర్చించే సిద్దాంతాలు చాలామట్టుకి భూగోళం ఒక 
కాలంలో ([దవరూపంలో ఉండేదని చెప్తాయి. ద్రవరూపంలో ఉన్న భూగోళంలో 

(ద్రవముల సాంద్రతాభేదములను బట్టి పొరలుగా ఏర్పడ్డాయి. అన్నింటికన్న బరు 
వైన ఇసుము, నికెల్ వంటి ధాతువులు భూకేంద్రం దగ్గరకు చేరుకున్నాయి. అదే 
(కోశము (6076). ఇక్కడి సరాసరి సాంద్రత 10*72. ఒకపాటి తేలికైన పిలి 
కేటు ఖనిజములు భూగోళపు పైభాగానికి చేరి భావృవ్షం ఏర్పడింది. ఈ భాగంలో 
సరాసరి సాంద్రత 2*86. భూపృష్టానికీ [కోడానికీ మధ్యనున్న భాగాన్ని మేంబిల్ 

(mantle) అంటారు. బరువైన రాట్ల ఇందులో చేరేయి. దీని సరాసరి సాంద్రత 

4:58. భూపృష్టానికీ మేంటిల్కీ మధ్య సరిహద్దు విచ్చిన్నంగా ఉంటుంది. దీవిని 

మొహరోవిసిక్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు కనుగొన్నాడు. కనుక దీనిని మొహరోవిసిక్ 

విచ్చిన్నత అంటారు. భూకంపతరంగాలు ఈ  మొహరోవిసిక5్ విచ్చిన్నతా 

తలానికి పైన సెకనుకి 7*2 కి.మీ. వేగంతోనూ, ఈ తలానికి దిగువను 

8=1 కి.మీ. వేగంతోనూ (ప్రయాణం చేస్తాయి. 

భూపృష్టము 

భూపృష్టంలోని శిలలను రెండు వరములుగా విడదీయవచ్చు : 

(1) శేలికైన (గెనైట్వంటి ఆమ్హశిలలూ (20164 r06k5) తత్సంబంధమైన 
ఇతర శిలలు, సైకతశలలు (sand stones,) షెల్స్ (shales) వంటి అవసాదీయ 

శిలలు (sedimentary rocks) కలిపి ఉన్న భాగం. దీని సరాసరి సాంద్రత 2+7. 

ఈ కలలలో విలికా, అల్యూమినియా అధికంగా ఉండడంచేత భూపృష్టంలోని ఈ 

శిలల నన్నింటినీ “సియాల్” (S#4l=Si+al= Silica + Alumina) అనే 
స్మరణోపకారి (Mnemonic) అయిన "పేరుతో వ్యవహరిస్తారు. 

(2) నల్ల ని బరువైన కైరళిలలు (basic rocks) ఉన్న భాగం. ఇందులో 

ముఖ్యంగా బసాల్డ్, తత్సంబంధమైన శిలలూ ఉంటాయి. వాటి సరాసరి సాంద్రత 

2.88 3.08 మధ్యలో ఉంటుంది. ఇందులో ఇంకా బరువైన, 4:4 సాంద్రత 

కలిగిన అతిక్షిరీయ (Ultra 02510) శిలలు కూడా ఉంటాయి. ఈ శిలలలో అత్యధిక 

భాగం సిలికా, ఐరన్ ఆకై డు, మెగ్నీషియా ఉంటాయి. వీటి నన్నింటినీ కలిపి 

“నీమా” అనే స్మర ణో పకారిక నామంతో వ్యవహరిస్తారు. (51724 = Si+Ma= 

Silica + Magnesia) 



12 భారత దేశపు భౌతిక భూగోళం 

లోతై న మహానముద్రాల నేలమీద సియాల్ మచ్చుకై నా కనబడదు. విచ్చిన్న 
సియాల్ పొరకింద అన్నిచోట్లా సీమా పొర ఉంటుందని పూర్వం అమలులో ఉన్న 
భావం సరియైనది కాదు, ఖండపృష్టంలో సియాల్, బసాల్స్ శిలలు ఒకదానితో ఒకటి 

కలిసిపోయి ఉంటాయి. కనుక, ఖండములకు కింద (పతిచోటా బసాల్స్ పునాది 

ఉండితీరాలని ఏమీలేదు, కాని, సామాన్యంగా ఖండపృష్టం (కింద బసాల్డు, తది 

తర క్షారీయళిలలు విరివిగా ఉంటాయి. 

భూచలనములు = తత్సలితములు 

భూమికి మూడు ముఖ్యమైన చలనా లున్నాయి. యావత్తు సౌరకుటుంబంతో 
బాటుగా భూమి అంతరిక్షం (30206) లో (ప్రయాణం చేస్తోంది, సూర్యునిచుట్లూ 

86525 రోజుల కొక్కొ_క్క_ (వదశీణం చేస్తోంది, ఇంచుమించు వృత్తాకార 

కక్ష్యలో, భూమి తనచుట్లూ తాను 24 గంటల కొకసారి తిరుగుతోంది. భూమి 

తనచుట్టూ తాను తిరిగే ఇరుసు నిజానికి భూకేంద్రంనుంచి వెళ్ళే ఒక ఊహారేఖ 
మాత్రమె. ఘూర్జనాక్షం (axis of rotation) భూమి ఉపరితలాన్ని ఖండించే 

బిందువులను దేత్తరో దశతణ్యధువాలు అంటారు, దూయధ్యా రేఖ అనేది (ధువము 

లకు సరిగ్గా మధ్యగా భూగోళంచుట్టూ గీసిన ఊహోారేఖ. ఇది భూమిని రెండు 

సరిసమానమైన అర్హగోళాలుగా విడదీస్తుంది. 

భూమియొక్క ఘూర్లనం (rotation) వల్ల రాత్రి, పగలు ఏర్పడుతాయి. 

భూమి సూర్యునిచుట్టూ తిరిగే కక్ష్యాతలానికి సరిగ్గా లంబంగా భూ ఘూర్హనాక్షం 

ఉండిఉంచే భూగోళంమీద అన్నిచోట్లా అన్ని కాలాలలోనూ, దివారాత్రాలు ఒ'కే 

పొడవు కలిగివుండేవి. పైగా ఏ అకొంశంమీద చూచినా ఏడాదిపొడుగునా ఒకే 

బుతువు ఉండేది. కాని భూ ఘూరనాక్షం కత్ష్యాతలానికి లంబంగా కొక 283 

డిగీలు పక్కకి వంగి ఉంది. భూమి సూర్యునిచుట్టూ తిరిగే క క్ష్య్యాత లాన్ని 

కాంతి నృళ్తం” (EClptic) అంటారు. భూమి సూర్యునిచుట్టూ తిరుగుతూ 

ఉంపే ఉత్తర దక్షీణ ధువాలు మాతం ఎల్ల ప్పుడూ నశ్షత్రమండలంలో ఒకే 

స్థిరమైన దిశను సూచిస్తూ ఉంటాయి, ఉత్తరార్థగోళంలో వేసవి ఆయినప్పుడు 

ఉ త్తరార్టగోళం సూర్యాభిముఖంగా ఉంటుంది; శీతాకాలంలో సూర్యునికి పరా 

జఊఖంగా ఉంటుంది. భూమి ఇరుసు వంగియుండడం చేత మధ్య = అక్షొంశ దేశా 
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లలో వసంతము, (గీష్మము, శిశరము, హేమంతము అనే నాలుగు నిర్తిష్టమైన 

బుతువులు ఏర్పడుతాయి. ఉత్తర దక్షీణధువపాంతాలలో 6 నెలలు పగలు, 

మిగిలిన ఆరునెలలు రా(తి. ఈ పరిస్థితి 663N కి ఉత్తరాన, 66క్టొ5కి దక్షిణాన. 

ఉంటుంది, ఈవిధమైన అవిచ్చిన్న దివార్మాత (ప్రదేశాల సరిహద్దు అక్షెంశ రేఖ 

లను ఆర్బిటర్ వృత్తము, అంబార్థిటోక్ వ్య) తము అంటారు. 

బుతుభేదములు కలగడమూ, (ధువపాంతల సుదీర్హ మైన రాత్రింబవళ్లు ఉండ 

డమూ - వీటికి కారణం భూమిమీద వివిధఅక్షాంశాల దగ్గర లభించే వేడిమి, 

వెలుగులళో భేదాలు ఉండడమే. భూమిమీద సూర్యకాంతి సరిగ్గా అర్హభాగం మీద 

పడుతుం? ఎల్లప్పుడూ. సంవత్సరంలో మూడు (పత్యేకదినాలలో భూమిమీద 

సూర్యకాంతి ఏవిధంగా పడుతుందో పరిశీలిద్దాం, 

జూన్ 21-వ తేదీని భూఅక్షపు ఉ త్రరపుకోన _ ఆఅంజే ఉ త్తర్యధువం _ 

సూర్వునివై పు వంగి ఉంటుంది. ఆర్కిటిక్ వృత్తం పూర్తిగా వెలుగులో 

ఉంటుంది, అంటార్కిటిక్ వృత్తం పూర్తిగా వీకటిలో ఉంటుంద, ఉత్తరార్డ 

గోళంలోని అకాంశరేఖలలో సగానికి పైగా స శో పెగా సూర్యకాంతి ఉంటాయి, దడి 

కాగోళంలో సగానికి పెగా చీకణిరో ఉంటాము. 
చా దా 

(౧3 మార్చి 21, సెపైంబరు 22 తెదీలలో భూమి ఇరుసు సూర్యకిరణాల 
లంబంగా ఉంటుంది. దివారా తాలపొడవు భూూఎమువ అంతటా సమాన ;గా (12 

గంటలు) ఉంటుంచ. ఈ రోజులను ఎవతువములు (equinoxes) అంటాము, 

(equinoxes అంటే equal nigh's అని అర్థం). 

డిసెంబరు 22-వ తేదీని ఉ త్తరార్గగోళం సూర్యునికి దూరంగా వంగిఉంటుంది. 
కనుక, అక్కడ పగలు జూన్ 21 నాటికన్న కురుచగా ఉంటుంది. ఈ సమ 

యంలో దక్షిణార్ధ గోళం సూర్యాభిముఖంగా ఉంటుంది. కనుక అక్కడ పగలు 

దీర్గ తమంగా ఉంటుంది. 

మార్చి 21 న భూమధ్యరేఖమీద నడినెత్తిన ఉన్న సూర్యుడు (క్రమంగా ఉత్త 
రానికి జరుగుతున్నట్లు కనిపిసాడు. ఆఖరికి జూన్ 21న సూర్యుడు 20క్టైిగి 

ఆక్షాంశంమీద స్టిరంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తాడు. తరువాత మళ్లీ దక్షిణా నికి కదులుతాడు. 

ఉ త్తరార్థగోళంలో సూర్యుడు ఈవిధంగా స్టికంగా ఉండడాన్ని. “ళరాభిక 
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నం'క్రయణం” (summer solstice) అంటారు. 28శN అక్షాంశాన్ని శర్యాటక రేఖ 

(Tropic of Cancer) ఆంటారు. (౯౦౦౫1 అంటే turning point అని 

అర్హం). ఇదేవిధంగా డిసెంబరు 22 న సూర్యుడు 2ిక్టి5 అకాంశరేఖ దగ్గర 
స్థిరంగా ఉన్నట్లు కనబడుతాడు. దీనిని “మకర నం/కమణం'" (winter solstice) 

అంటారు, 2ీికె5 అడాంశాన్ని “ముఖ” (Tropic of Capricorn) అంటారు, 

కర్కాటక మకర రేఖలకు మధ్యగల భూభాగాన్ని ఉష్ణమండలం {Torrid Zone) 

అంటారు. కర్కాటకరేఖకీ, ఆర్కిటిక్ వృ త్తానికీ మధ్యగల స్థలాన్ని శ ల్ల 

నముళీతోవ్ల యండలం (Worth Temperate Zone) అంటారు. మకర రేఖకీ, అంటా 

ర్కిటిక్ వృ తానికీ మధ్యగల స్థలాన్ని ద్జీడ నభుణీతోన్హ తముండలం (South Tempe- 

rate Zones) అంటారు. ఆర్కిటిక్ వృత్తానికి ఉత్తరాన అంటార్కిటిక్ 

వృత్తానికి దక్షిణానగల అలిళీత్ల మండలాలను (Frigid Zones) ఆర్భాలోక్, 

ఆంటారిటోతీ మండలాలు అంటారు. 

అకొంశథములు, రేఖాంశములు 

భూగోళంమీద ఖచ్చితమైన స్టలనిర్ణయం చేయడానికి అనువుగా గోళంమీద 
పరస్పరం లంబంగా రెండు వృ త్తసముదాయములు గీయబడ్డాయి. వాటిని అంకెల 

చేత సూచించారు. వాటిలో ఒక వృ_త్తసముదాయాన్ని లేలాంళ ములు (longitudes) 

అంటారు. ఈవృ_త్తములన్నీ భూగోళపు (ధువములగుండా వెడతాయి. 

భూకేం్యద్రమే వీటికిన్నీ కేంద్రం. ఒకగోళపు ఉపరితలంమీద గీయదగ్గ వృత్తా 

లన్నిటిలోనూ ఇవి పెద్దవి. కనుక వీటిని ““మువోవ్య త్తములు” (great circles) 

అంటారు. ఈ నృత్తముల మధ్యదూరాన్ని డిగ్రీలలో కొలుస్తారు. రెండు పక్క 

పక్క 'రేథాంశముల మధ్యదూరం దూరపుకొలతలో చెప్పాలంటే = భూమధ్య 

'రేఖ దగ్గర సుమారు 111 కిలోమీటర్లు భూమధ్యరేఖనుంచి [ధువప్రాంతాలకు 
వెడితే ఈదూరం (కమ్మకమంగా తగ్గితగ్గి ఆఖరికి రేఖాంశములు కలుసుకునే 
(ధువములవద్ద శూన్యం అవుతుంది. ఈ రేఖాంశములను వరుసక్రమంలో లెక్కించ 

డానికి ఇంగ్లండులోని (గీనిచ్ అనే చోటినుంచి వెళ్తే రేభాంశంతో మొదలు 

పెట్టాలని నిర్ణయించారు, ఈ 0° రేఖాంశాన్ని ““మూలరేఖాం౯౦'' (Prime meridian) 
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అంటారు. ఈ మూలరేభాంశంనుంచి తూర్పుగాగాని, పశ్చిమంగాగావీ ఎన్నిడిిగ్రీల 

దూరం ఉందో ఆ సంఖ్యనుబట్టి ఆ రేఖాంశాన్ని గుర్తిసారు. 

రెండన వృత్తసముదాయంలో ఒక్క భూమధ్య రేఖమాత్రమే మహావృ త్తం. 

ఇది రేఖాంళాల నన్నింటినీ సమద్విఖండన (bisect) చేస్తుంది. మిగిలిన వృత్తము 

లన్నీ భూమధ్య రేఖకు సమాంతరంగా గీయబడిన లఘువ్య Sew (small curcles). 

వీటిని అశౌంళములు అంటారు. ఈ అకెంశముల మధ్యదూరాన్ని డిగీలలో 

కొలుస్తారు. భూమధ్య రేఖను 0° అకెంశముగా నిర్ణయించారు. ఉత్తరార్బ 

గోళంలో ఉన్న అక్షొంశాలను ఉ త్రరఆకాంశాలనీ, దక్షిణార్ల గోశంలో ఉన్న 

అడ్షాంశాలను దక్షిణఅక్షెంళాలనీ పిలుస్తారు, 

చాపము (270) వృ త్తకేంద్రందగ్గర చేసే కోణంచేత ఆ చాపమును సూచించి 

నప్తే ఈ రేఖలను డిగ్రీలలో సూచిస్తారు. వృ త్తపరిధిలో 8860-వ వంతు చాపం 
వృ త్తకేంద్రందగ్గర ఓకణి (గీ కోణం చేన్తుంది, ఈ డిగ్రీలో 60-వ వంతు భాగాన్ని 

ఎమివ (1) మనీ, నిమిషంలో 60.వ వంతు భాగాన్ని సెకండు (1") అనీ 

వ్యవహరిసారు. 

ఒక [పదేశముయొక్క అక్షెంశ రేఖాంళములు తెలి స్తే భూగోళంమీద అదెక్క 

డున్నదో ఖచ్చితంగా నిర్రెశంచవచ్చు. 
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భూమిమీద కొంత (ప్రదేశాన్ని పైనుంచి కిందికిచూ స్తే ఎల్లా కనిపిస్తోందో 
సుమారుగా అల్లాగ పటంలో సూచిస్తారు. ఆ(ప్రాంతంలోని ముఖ్యమైన రూపు 

రేఖలు ఆవి అసలు వస్తువులతో పోలి స్తే ఏ పరిమాణంలో ఏ స్థలాలలో ఉన్నాయో 

పటాన్నిచూ స్తే తెలియాలి. నిజానికి సమతలంమీద గోళాకారపు వస్తువుయొక్క 

రూపురేఖలను చూపించడం అసాధ్యమే. భూగోళపు ఆకృతిని సరిగ్గా చూపించ 

గలవి గ్లోబులు (81096) మాత్రమే. కాని, గ్లోబులు పరిమాణంలో బొత్తిగా 

చిన్నవి కావడంచేత భూమిమీవ్ ఆకృతులను వివరంగా చూపించడం సాధ్యం 

కాదు. కనుక పటములు తయారుచేస్తారు. విమానంమీదనుంచి ఫోటోలు తీయడం 

ఇప్పుడు సర్వసొధారణమైంది. ఆపాంతపు ఆకృతులను ఈ ఫోటోలు చక్కగా 

చూపిస్తారు. 

పటములు తయారుచే సేబప్పుడు గోళాకారంలో ఉండే (పదేశాని- సమతల 

(పదేశంలోకి (వక్షేవించాలి (Pr0je1). దీనిని అనేకవిధాలాగా చేయ.చు+ను. 

0౭౬9 1 r £3 bar Gs ఆ పటముయొక్క అవసరాన్నిబట్టి పటంలో చూపవలసిన స్థలంయొక్క 

తాన్నిబట్టీ వేరువేరు _పక్షేపపద్దతులను అవలంబిస్తారు. 
vow (వక్షేవం (Orthographic projection) (1-వ బొమ్మ లో (పేక్షకుని 

కన్ను భూమికి అనంతదూరంలో ఉన్నట్లు ఊహింపబడుతుంది. కనుక, కంటి 

నుండి భూమిమీదికి ఏ (పదేశానికి గీఫన రేఖలై నా సమాంతరంగా ఉంటాయి. 

అర్హగోళం సుద ఉన్న "వేరువేరు బిందువుఐ PL అనే సమతలంమీదికి (పక్షేపితం 

అయినప్పుడు, గ్లోబుమీది A, ౨, C బిందువులు పటంలో ౭4, 0,060 అనే విందు 

వులచే నూచింపదడతాయి. ఈ విధంగా గీయబడిన ఆర్షగోళపు పటముకో నుధ్య 

భాగంలో మాత్రమె నిర్దుష్టంగా ఉంటాయి. పబపు ౨ంచులనున్న _పదేశాలు 

మరీ చిన్నవి అయి వికృతంగా కనిపిస్తాయి. (ధువములను కేం దముబుగా ఉంచి, 





చ్మిశ్రపటము 2--ధార్వారు [గ్రూపులోని పిల్లో లావా, మైసూరురాష్ట్రంలోని మరాదిహల్లీ (45.వ పేజీ చూడు) 
(ఫొటో : సి, ఎన్మ్ విచ్చముత్తు) 

చిత్రవటము 1._హిమాలయాలలోని ఎవరెస్టు దృశ్యము (51-వ పేజీ చూడు) (ఫొటో : ఎ. ఎమ్, హెరోన్) 
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పటము |, లంబపకేవం 

వటము 2. గోకీయ్మవ్రతేనం 

6--2 
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(ధువప్రాంతములను ఇటువంటి లంబృపకేప పటములద్వారా చూపిస్తే అటే 

దోషం ఉండదు. ఇందులో ఆకెంశరేఖలు వృ త్తములుగానూ, రేభాంశములు 

(ధువకేం్యదమునుంచి వికీరం (radIating) ఆయే పరళరేఖలుగా 'సూచింవ 

చిడుతాయి,. 

గోళీయ (వకేవంలో (2వ బొమ్మ) (Stereographic Projection) (పేతకుని 

కన్ను గ్లోబుమీద ఇ అనేచోట ఉంచి, గోబు మధ్యనున్న PL అనే సమతలం 

గుండా అవతలివైపునఉన్న ఆర్బగోళాష్న చూస్తూఉంటే ఎల్లా కనిపిస్తుందో 

అల్లా ఉంటుంది. [త్స AB, BC ఆనే దూరాలు గోదిమీద సమావంగానే 

ఉన్నప్పటికీ తదనురూపములై న (Correspnding) Pa, ab, bc అనే దూరాలు 
పటం ఆంచులవై పు వెళ్లి నకొద్రీ పెరుగుతుంది. కనుక ఈ రక మైన (పక్షేవంలో కాన 
వచ్చే వికృతీకరణం (distortion) లంబ పకేపంలో కానవచ్చే వికృతీకరణానికి 

సరిగా తలకిందులు, 

కోంభు(వకేవం (Conical projection) లో శంఖు (Cone) యొక్క ధర్మాలను 

ఉపయోగించుకుంటాం. వంపుతిరిగిఉన్న (పదేశాన్ని ఏ విధమైన వికృతీకరణమూ 

వట్రము 9... శంఖ(ప్రక్షేపం 
Ee wy 
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లేకుండా సమతలంగా మార్చగల భూమిలో రేఖా చిత్రాలలో (Geometrical figures) 

శంఖు ఒకటి. 8వ బౌమ్మలోవి శంఖు భూగోళాన్ని PQ అనే అక్షెంశ దగ్గర 

చుంవిస్తున్నట్లు ఊహిం౦చదిడింది. ఆప్పుడు ఈ PQ క అనతిచూరంలో గ్గోబు 

మీద ఉన్న A BCD అనే స్ధలం ఈ శంఖు పకేపంలో చాలా విరుష్టంగా చిత్రిత 

మవుతుంది. ఈ (పకజేవంలో రేఖాంశములు సరళరేఖలుగానూ, ఆక్షొంశములు ఏక 

వటము 4, అకమెంళ రేభాంశములుగల శంఖు[పక్షేపం 

కేందవృ_త్తభాగములుగానూ (Paris of Concentric circles) (4-వ బొమ్మ) 

చూపబడుతాయి. దేశపటములు వేరుగా చూపించేటప్పుడు ఈ శంఖుప్రకేపాన్ని 

సాధారణంగా వాడతారు. 

శంఖులో లాగే సిలిండరుయొక్క_ వకోపరితలాన్ని సమతలంగా పరుపవచ్చును, 

ఈ కిటుకును ఉపయోగించుకొని న్రూవవక్షేపాలయ (Cylindrical Projections) 

తయారుచేస్తారు. భూగోళం ఒక సిలిండరులో దూరినట్లూ, భూమధ్యరేఖ 
ఈ స్థూపము (సిలిండరును చుంబిస్తున్నట్లు ఊహిస్తారు. అప్పుడు గ్లోబుమీవి వివిధ 
విందువులను స్టూపము '(సిలిండరు, యొక్క వక్రోపరితలంమీదెకి. _పక్షేపిస్తారు. 

_స్తంభప్రషేపం అనేక విధాలుగా చేయవచ్చు. వాటిలో మెర్వాటడి పద్ధతి తరుచుగా 
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వాడుతూ ఉంటాతు. (బొమ్మలు 5, 8) 

'మెర్కాటర్ (పకేపంలో 'రేభాంశములు 

నమదూరన్గములైన సరళ రేఖలుగా 
నూచింవబడుతాయి. ఆకింశములుకూడ 

నరళరేఖలుగానే ఉంటాయి. కానీ 

ఆడింశ రేభాంశముల డి(గీల నిష్ప త్తిలో 

మార్పులేకుండా ఉంచడంకోనం, 

అజింశం పెరిగినకోద్దీ ఈ (ప్రక్షేపంలో 

ఈ రేఖల మధ్య దూరంకూడా పెరుగు 
తుంది. ఈ మెర్కాటరు చ(టంలో వీ 

విందువు దగ్గరనై నానరే రేభాంశములో 

స్కేలుయొక్క అతిశయీకరణం 

(exaggeration), ఆ బిందువు దగ్గర ఖ్ 

అకెంశ రేఖల _స్రేలుయొక్క అతిశయీ 
కరణానికి నమానం. పిలిండరు 

గ్లోదును భూమధ్య రేఖవద్ద మాత్రమే 

చుంబించడంచేత మిగిలిన ఆ న్ని 

అటజెంశములు భూమధ్యరేఖకు సమాన 
మైనట్లు చూపబడి ఆతిశయీకృతం 

అవుతాయి, 60° ఉత్తర దకిణ అకాంళ 

ములు స్కేలుయొక్క_ అతిశయీకరణం 

ఫరిగ్గా ద్విగుణితం కనుక 60° రేఖాంశ 
ముల స్కేలుకూడా అసలుకన్న రెట్టింపు 

చేయదిడుతుంది అంటే (0° ఆ&ింశం 

మీద (పాక్నక్నిమ దిశలలో పటము 

యొక్క స్కేలు భూమధ్య రేఖవద్ద 

వటము 5. మెర్కాటరు (ప్రక్షేపం. 
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వటము 6. 

మెర్తాటర్ (పక్షేవం, 

(పతి దీర్హచతురప్రము 

159 అక్షాంశ రేఖాంశ 

ములను సూచిసుంది. 
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ప్కేలుకి రెట్టింపు; ఆందుచేత స్కేలయొక్క సమత్వాన్ని పరిరక్షించడానికి 

ఉత్తర దక్షీణ దిశలలో స్కే_లునుకూడా రెట్టింపు చెయ్యాలి. కనుక పటంలో 60° 
ఆడ్షింకానికీ, 61° అశింకావికి మధ్యదూరం 0° __1* అకొంళాల మధ్యదూరానికి 
రెట్టింపు ఉంటుంది. నిజానికి ఈ రెండు దూరాలూ సమానమైనప్పటికీ చిన్నచిన్న 
(పదేశాల విషయంలో ఈ పద్దతివల్ల ఆ స్టలంయొక్క- యధార్థ రూపం ఉంటుంది 

కానీ, ఉన్నత ఆక్షంళములలోమాత్రం ఈ పద్దతివల్ల పటం అమితంగా ఆతిశయీ 

కృతి అవుతుంది. వైరాటల్ (వ క్షేవంలో భూమధ్య రేఖదగ్గర తప్ప మిగిలిన సలా 

లలో సటములోని ఆకృతులు, వై శాల్యములూ యధార్ధానికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ 
నావికులకుమా(తం దిశానిర్ణయానికి ఈ పటం చాలా ఉపయోగిస్తుంది. 

పటముల స్కేలు 

పటములోని నమూనాలోని ఆనురేఖావిమిళీతీ (Linear dimension), అసలు 

(పదేశములోని ఆను రేఖావిమికికీ గల నిష్పత్తిని ఆ పటముయొక్క_ స్కేలు 

ఆంటారు. లవస్థానంలో ఏకకీం (Unity) ఉన్న భిన్నముగాగానీ, పొడవు 

కొలతగాగానీ స్కేలును సూచిస్తారు. ఒక మైలుకి ఒక ఆంగుశము స్కేలు అని 

వ్రాసినా 1. అని (వ్రాసినా ఒకే (ఏమంయే మైలుకి 88880 అంగుళాలు కనుక) 
63,360 

స్కేలు అని ఉంటే సుమారు 16 మైళ్లక్ | అంగుళం అవుతుంది, 
రు 

నిమ్నోన్నత సూచన 

అకంళ రేఖాంశములచేత నిర్దిష్టమైన దూరములను మాత్రమే తెలిపే పటంలో 
ఆ, పదేశమంతా ఒకే సమతలంలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తుందే కాని, ఎత్తుపల్లాలు కన 

దిడవు. (వదేశములకు పొడవు వెడల్పు లేక ఎత్తు లేక పల్లము అనే మూడు 

విమితులు (Dimensions) ఉంటాయికదా ? సమ్నుదమట్లావికి ఎంత ఎత్తులో 

ఉందో, లేదా ఎంత లోతులో ఉందో తెలుపని మామూలు పటాన్నిచూ స్తే ఆ స్టా 

కృతి సరిగ్గా తెలియదు. న్హలాత్చ లీవథియులలో నదులు, నరస్సులు, అడవులు, 

కొండలు, ఎత్తుపల్లాలు, పట్టణాలు, రై లుదార్లు, రోడ్లు, కాలువలు వగైరాలన్నీ 

చితింపబడుతాయి. ఒక స్టలంలోని నిమ్మావ్నోతాలను పటంలో సూచించే అతి 
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సమోచ్చరేఖలు, నిట్రనిలువుకోత విభాగములుగల సమశంఖాకారపు కోండ.. 1, పట మ 

సామాన్యమైన పద్దతి ఏమిటంటే ఒకే బొన్నత్యం గలిగిన స్థలాలను కలుపుతూ 

గీయడ మే. 

సమ శంఖాకారంలో ఉన్న ఒక కొండ సము(ద్రత లానికి 875 మీట 

న్ 
శషూచ్చ రేఖల "ను (Contour lines) 

ర్ల ఎత్తున 
గ 

ఉన్నదనుకుందాం. ఈ కొండశిఖరాన్ని 800 మీ. ఎత్తువరకూ కోసే స్తే అస్పుడు 
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వటము శీ. స మోచ్చరేఖలు, నిటవిలువుకోత విధాగములుగల అండాకారప్పు కొండ, 
ణు 

కొండశిఖరం సమతల వృత్తాకారంలో 800 మీ. ఎత్తున ఉంటుంది. ఆ తరువాత 
మళ్లీ 200 మీ. ఎత్తుదాకా మరొక కోతకో స్తే శిఖరం మరొక పెద్ద వృత్తం అవుతుంది. 
అటువంటి కొండయొక్క_ సమోచ్చరేఖలు, ఆ కొండయొక్క నిబ్లనిలువు కోతలు 
గీసే పద్దతి 7-వ బొమ్మలో చూపదిడాయి. ఆ కొండ సమ శంథాకారంలో 
కాకుండా అండాకారంలో ఉండి, ఒకవై పున వాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటే, 
అప్పుడు దాని నమోచ్చరేఖలూ, కోతలూ ఏవిధంగా ఉంటాయో 8.వ బొమ్మలో 
చూపబడింది. ఈ బొమ్మవిచూ స్తే వాలు ఎక్కువ అయినకొద్దీ స మోచ్చ రేఖలు 
దగ్గర దగ్గరగా ఇరుకుగా ఉంటాయని తెలుస్తుంది. భూమి ఉపరితలం (శ్రమ 
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విహీనంగా ఎగుడుదిగుళ్లుగా ఉంటుంది కనుక (ప్రకృతిలో నమోచ్చరేఖలు 
ఈ బొమ్మ లలో చూపినంత సామాన్యంగా ఉండవు. 

మామూలు పటములలో కేవలం సమోచ్చరేఖలనే కాక ఇంకా ఎన్నో వివ 

రాలను చూపించాలి కనుక, ఈ రేఖలను మరీ స్ఫుటంగా గీయడం వీలుకాదు. 

నిమ్నోన్నతాలను ఛాయారూపంలో సూచిస్తారు ఒక్కొక్కప్పుడు. దీవిని వాలుకి 

లంణిదళలో గీచిన చిన్నచిన్న గీతలచే చూపిసారు. వాలు పెరిగినకొద్దీ ఛాయా 

చిత్రణ సాంద్రత పెరుగుతుంది. నేలమీదగాని, కొండశిఖరాలమీదగానీ సమతల 

(పదేశాలుంటే వాటిమీద భఛాయాచ్చిత్రణ చేయకుండా వదిలేస్తారు. 

నిమ్నాన్నతాలను సూచించే పార్వతిక చిత్రాలలో (orographic maps) నమోచ్చ 

రేఖల మధ్యభాగావికి రకరకాల రంగులు (లేదా ఒకే రంగుయొక్క వివిధ 
ఛాయలు) వేస్తారు. సాధారణంగా ఆకుపచ్చరంగు ఛాయలు పల్లపు భూములకూ, 

గోధుమరంగు ఛాయలు ఉన్నత స్టలాలకే వేస్తారు. సముద్రాల లోతులు చూపించే 

అగాధక చబిితాలలో (Bathymetric maps) సీలవర్ష పు చాయలు ఉపయోగిస్తారు. 

లోతు ఎక్కువైనకొద్రీ నీలం చిక్కగా అనుతూ ఉంటుంది. సముదాల లోతులనూ 
భూభాగపు టౌన్నత్యాలనూ కూశా సూచించే పటాలను అగాధక-పార్వతిత బి (తాలు 
(bathyorographical maps) అంటారు. 

వైనచెప్పిన పటములన్నీ భౌతికమైన రూపురేఖలను సూచిస్తాయి కనుక 
వీటని ఖౌతిశ పటములు (Physical maps) అంటారు. దేళాలూ పట్టణాలూ చూపే 

పటములను రాజకీయ పటములు అంటారు. చాలాభాగం చిత్రాలు భౌతిక రాజకీయ 
రూపురేఖలు రెంటినీ సూచిస్తాయి, ఉష్ణో గత, వర్షపాతము, వనసంపద, ఖఇనిజములు 

మొదలైన (ప్రత్యేక విషయముల “వితరణ” (distribution) ను సూచించే 

పటములుకూడా గీసారు, 



నాల్గవ (పకరణము 

భూపృష్టములోని ఖనిజములు 

శిరీకారక ఖనిజములు 

భూవృష్టం ముఖ్యంగా శిలలతో కూడివున్నది. ఈ కలలలో చాలాభాగం రకరకాల 

ఖనీజ నమ్మిళత మెనవాటితో నిండివున్నాయి. (పకృతిలో నవందలాది ఖనిజము 

లున్నప్పటికీ వాటిలో కొన్నిమాత్రమే శిలలతో మేళవించి ఉంటాయి. కనుక 

వాటివి “ళిలీకార్ ఖనివిములు” ("౮౯k forming minerals} ఆంటారు. 

ఓక విర్తిషమైన రసాయన సంయోజనము, ఒక (ప్రత్యేక మైన పరమాణుసంరచన 

(atomic structure) కలిగి పకృతి సహజంగా ఏర్పడిన ఆనంగారిక (ఇనార్లానిక్ ) 

(ద్రవ్యాన్ని ఖనిజము ఆంటారు. చాలాభాగం ఇనిజములకు నృబీకములు గా 

(౯7551215) ఏర్పడే న్వభావం ఉంది. ఒక నిరిష్ట సౌష్టవ క్రమంలో సమత లోపరితల 

విన్యానం కనదిడుతుంది. నరుకులు పడడం (చిట్లడం) గట్రితనం, విశిష్టసాంద్రత, 

వర్ల మువంటి కొన్ని భౌతికధర్మాలను ఆధారంగా చేసుకుని ఖనిజములను గుర్తు 

పట్టవచ్చు. 

అల్యూమినియం, ఇనుము, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, సోడియం, పొటా 

షియం ధాతువుల నిలికేటులు సిలికా ఆనే వాటితోనే సామాన్య ఖనిజాలలోను 

ఆగ్నేయశిలలు ఏర్పడుతున్నాయి. కార్ట్ (ఏ10,) పిలికేటు ఖనిజములు, 

తేల్ వార్స్), భీల్ల్ పాభోయిడ్స్). అ(భతములు (774) బీంఖిబోల్స్), పైరో 

కము, జీలివైన్సు అనే ఈ ఏడు ఖనిజ జాతులు అన్నీ కలిసి ఆగ్నేయశిలలో 

దాదాపు 19% మేర వుంటున్నాయి. 

అవసాదీయళిలలలో ముఖ్యంగా క్వార్ట్ జ్, కీల్స్పార్, మృ క్తికా ఖనిజాలు 

(హైడ్రస్ అల్యూమివియం పిలికేటులు, కార్పనేటులు, వాల్లైైటు, డోలమైటు 

ఉంటాయి. 

ఆగ్నేయ$లలలో ఉండే సామాన్యఖనిజాలు అన్నీ కాయాంతరితశిలలలోనూ 

ఆభివృద్దిచెందుతాయి. పైగా కాయాంతరితకిలలలో నెర్పెన్ బెన్, కోరైెటు, 
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తాల, గౌర్నెల్ అనబడే సిలికేటులు, అండాల్యుసై టు, నీలిమనై ల్, నియనైట్ 

అనదిడే అల్యూమినియం సిలికేటులు ఉంటాయి. 

మామూలుగా సామాన్యభాషలో “లి అనే మాటకు గట్టిగా ఉండే ఒకా 

శొక పదార్థం అనే అర్థం ఉన్నది కాని, భూవై జ్ఞానికపరిభాషలో మా(త్రం 
భూపృష్టంలో ఉండే ఘనపదార్థాలన్నింటినీ (గెనైట్లా గట్టిగాఉన్నా సరే, 

మట్టిలా మె త్రగాఉన్నా సరే శిల అనే అంటాము. 

శిల అనేది ఒక (వత్యేక రసాయన యౌోధికం (Chemical compound) 

కాదు. ఒకటిగాని, అంతకన్న అధికంగాగావి ఖనిజాలు కలిసి శిల ఏర్పడవచ్చు. 

ఆగ్నేయ శిలలు అవీ, అవసాదీయ శిలలు అనీ, కాయాంతరిత శిలలు ఆనీ శిలలను 

మూడు స్థూలవిభాగాలు చేయవచ్చు. 

ఆగ్నేయశిలలు 

భూపషృష్టం క్రిందఉన్న కరిగిన శిలా దవ్యం (మాగ్మా ఘనీభవించగా ఏర్పడ్డ ఏ 

ఆగ్నేయ! లలు. ఆగ్నేయళబం ఈ విధంగా సార క మెంది. బృహత్ ఆంత స్పావిత 
(a) ఎ రాజా 

ములుగా (9207 iDtrus10n:) ఏర్పడే |గెనై టువంటీ స్టూలకణీయ సృటికము 

లను పొతాళీయ #౭౬ (Plutonic 705) అంటారు. (ప్లూటో అనే రోమను దేవత 

పాతాళావికి అధిపతి. కనుక వీటి కీ పేరు వచ్చింది.) లావారూపంలో బయటికి 

పొర్లి ఏర్పడ దిఫాల్ వంటి బహిస్సావిత శిలంను ఓలానిక శిలలు (22442726 
౧ a ల అ 

02) (ఓల్కానస్ అనే గికుడేవత అగ్నికి అధిపతి కనుక ఈ పేరు వచ్చింది) 

చాలా లోతున ఉండే పాతాశీయశిలలకూ, భూమి ఉపరికలంమీద ఏర్పడే లావా 

శిలలకూ మధ్యన గా ఉండే తవవాతాళీయ (Hrpabrssz!; శలలవల డె కు, సిల్కు 
పు గ) — 

ఏర్పడుతాయి. 

ఆగ్నేయశిలలలో బృహత్సరిమాణం కలిగిఉండే వాటిని “*దేధోలి త్తులు'" 

(Batholyths) అంటారు. వాటిలో కొన్ని 2000 కిలోమీటర్ల వరకూ వ్యాపిం 

చినవికూడా ఉన్నాయి. వాటి వెడల్పు కొన్నిచోట 80 క. మీ. దాకా ఉంటుంది. 

బేధోలిత్తు పె భాగం కనిపి స్తుందేకావి, ఆంతుతెలియని ఆగాధంలో ఉండడంచేత. 

దాని పునాది ఎక్కడుందో తెలియదు. 
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అల్పఅంత(స్సావితములలో (minor insrusions) రెండు రకాలున్నాయి. 

అంత స్పావితశిలల సం స్తరణతలములచే (bedding planes) కరిగిన (దవ్యం 

చనిర్తిషంఅయి ఏర్పడ్డ ఆగ్నేయశిలను *న్సునంగతము” (concordant) ఆంటారు. 

అటువంటి అంత స్పావానికి “నల్” ఒక ఉదాహరణ, సిల్ అనేది క్షితిజసమాంత 
రంగా ఉండే పలుచని పలక. డాక్ అనేది సన్నని పొడుగుపాటి ఇంచుమించు 

నిట్లనిలువు గోడవంటి అంత|స్పావం, 

లావాదవాలలో వాయువులు బహుదట్టంగా మిళితమై ఉంటాయి. అగ్ని 

పర్వత ఉద్భేదనం తరువాత వ త్తిడితగ్గి ఈ వాయువులు బయటికి తప్పించుకు 
పోతాయి. శిలాద్రవంలోనుంచి వాయువులు తప్పించుకుపోయేటప్పుడు ఆమాగ్యాలో 

వెసికిల్స్ (Vesicles) అనబడే వివవములు ఏర్పడుతాయి. ఇటువంటి వాయు 

వివరాలు అధికంగాఉన్న లావాను “ధాతుమలము” (slag or scoria) 

అంటారు. ఈ వెసికిల్స్లో ద్వితీయక ఖనిజములు (secondary minerals) 
చేరి నిండితే వాటిని “వాతాయకములు” (amygdales) ఆంటారు. ఇట్టి వాతామిక 
ములు శిలను “వాతామాళము” (amygdaloid) ఆంటారు. 

సాయన నంయోజానము. ఖనిజ నంయోజనము, డాతు (౫౧౮౧ అనేవి 
తకం... ముఖ్యధర్మాలు. ఆగ్నేయశిలల ఉత్స త్తికి కారణమైన మాగ్మా నుదిట్టి 
రసాయన సంయోజనం నిర్తీతమవుతుంది. ఆగ్నేయశిలల మొత్తం (ద్రవ్యంలో 
29% లో కేవలం 6 ధాతువులు ఉంటాయి. వీటిలో ఆత్యధికభాగం ఆక్సిజన్. 
తరువాత సిలికాన్, ఆ తరువాత వరుసగా ఆల్యూమిసియం, ఇనుము, కాల్షియం, 
సోడియం, పొటాసియం, మెగ్నీషియం వస్తాయి. ఆక కై ఎడులలో అత్యధికభాగం 

పిలికౌ (510) ఇది సునూరు 45% నుంచి 756% వరకు ఉంటుంది. సిలికా 
శాతమును అనుసరించి ఆగ్నేయకిలలను ఈకింది నాలుగు తరగతులుగా విథ 

చించవచ్చును, 

అధిపిలీక (4౦16) 510, 66% పెన 

మాధ్యమిక (Intermediate) Si0, 29% నుంచి 60% వరకూ 

ఆధారపార్శ్వ్వక (Basic) SiO, 45% నుంచి 52% వరకూ 
అత్యాధార పార ౪క (Ultra basic) 510, 45% లోప 
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ఆగ్నేయ శిలల ఖనిజ నంయాజనము ఎక్కువగా వాటి రసాయన సంయోజనం 

మీద ఆధారపడిఉంటుంది. వాటిలో ఉండే ముఖ్యమెన ఖనిజాలు ఆరు సాధారణ. 

ధాతువుల సిలికేటులు (సిలికా ఎక్కువగా ఉన్న ట్రైతే), కొంత క్యార్ట్జ్ను శల 

యొక్క రూపు అందులో (పబలంగాఉండే ఖనిజములనుబట్టి ఉంటుంది, శిల 

యొక్క రంగునిబట్టి, సాంద్రత నుఇట్టి దాని సంయోజనాన్ని కొంతవరకూ 

తెలుసుకోవచ్చు, సాధారణంగా క్వార్ట్ జ్ వర్లరహితంగానూ, పారదర్శకంగానూ 

(Transparent) ఉంటుంది. ఫీల్డ్ స్పారులు లేతరంగుతో ఉంటాయి. అదిసిలీక్ష 

మాధ్యమికళిలలలో ముఖ్యంగా ఈ ఖనిజాలు ఉంటాయి కనుక ఇవి లేతరంగులో 

తేలికగా ఉంటాయి. ఆధారపార్ళక, ఆత్యాధారపార్ళ క కలలలో ఏంఫిటోల్స్, 

పై రోక్సిన్స్, చెలివై న్ఫువంటి సాందవర్ష ౦కల భారమైన ఖవిజములు అధికంగా 

ఉండడంచేత ఈ శిలలు సాధారణంగా ముదురురంగులో బరువుగా ఉంటాయి. 

శిలలో ఉన్న ఖవిజముల బిళ్నాంనం (arrangement) మీద, వా పె జుమీద, 

ఆకారంమీద శిలయొక్క_రూపు ఆధారపడిఉంటుంది. మాగ్మా నింపాదిగా చల్ల 

బడినప్పుడు న్రూంకజీయ శిలలు, వేగంగా చల్ల బడినప్పుడు నూక్ష్యకజీయ శిలలు 

ఏర్పడుతాయి. అతివేగంగా చల్తబడితే గాజువంటో ఆకృతిగల $లలు ఏర్పడుతాయి. 

రెండు వేరువేరు సైజులుగల సృటికములు ఒకేశిలలో ఉంటే దానిని పొర్టిరటిక్ 

శిల (Porphyritic) అంటారు. వాటిలో పెద్ద సృటికాలను ఛినో (కిన్) 

పటిక 1. 

స్ట సిలికా అంశము ల టన లలా ఆన 

' ఆధార |; అత్వాథార 
అధినిలీక | మాధ్యమిక పార్ళ్యక ఫీ 

ఏ | సూలకణీయ నె [ల్ నియెనెట్ శా(బో 
¥e | 0 యా ఫి 
, డియినెట్ 

2) మధ్య స్థకణీయ పోర్భిరీ పోర్ఫిరిటిక్ డోలెరెట్ 

కై | నూతుకణీయ | రియిలెట్ | టిబెట్. | బసాల్డ్ 
జ్ : లేక ఏం డెచెట్ 

( శాచసన్నిభ 
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(Phenocrysts) ఆంటారు. ఆవి గాజువంటి సూక్షుకణీయ ఆధార దవ్యల 

{ground mass) మీద ఏర్పడుతాయి. రెండవరకపు రూపును £4985 (0phitig 

అంటారు. ఇది చోలరైట్పులో సాధారణంగా కనబడుతుంది. 

శిలలో ఉన్న పిలికా అంశమునుదిటి, కణముల పరిమాణమునుబట్టి 1వ పట్టి 

కలో చూపినట్లుగా అగ్నేయశిలలను వర్తీకరించవచ్చు. 

అవసాదీయ శిలలు 

_పరివహనకారకములు (transporting agen's} తమలో వేలాడుతున్న ఘన 

పదార్థాలను నిక్షేపించడంవల ఆవసారీయ (లోక మల్చాాగిర్భి త) శిలలు ఏర్పడు 

తాయి. దొంతరలుగా, పొరలుగా, _స్తరములుగా ఏర్పడడం అవపాదీయ శిలరి 

ముఖ్యలక్షజాలలో ఒకటి. ఈ దొంతరలు ఒకదానికొకటి సమాంతరంగాఉండి, 

సంయోజనంలోనూ, రూపులోనూ, గట్టితనంలోనూ, రంగులోనూ భేవిస్తూ 

ఉంటాయి. వేరువేరు స్తరముల సంధితలమును నం గలీజు తలము (bedding- 
plane) అంటారు. 

రెండు సం స్తరణతలముల మధ్యనున్న ఒకేఒక పొరను న్రరము ఆంటారు. 
బాగా పలుచగానుండి స్తరములను “ గ్తరీకమలు” (Laminate) ఆంటారు, _న్తరణ 

తలములు సాధారణంగా ఒకదానికొకటి ఇంచుమించు సమాంతరంగా ఉంటాయి. 

కాని, సాధారణంగా సం స్తరణ తలములు ముఖ్యసం న్తరణ రేఖలకు (major 

lines of bedding) అనతంగా (Inclined) ఉంటాయి. వీటికి ఉదాహరణగా 

ధోరానం నము (current bedding) ను పేర్కొనవచ్చును, (1-వ పెటు). అవ 

సాదమును మోసుకుపోతున్న (ప్రవాహపుదిలమూ, వేగమూ త్వరగా మారిపోతూ 
ఉండడం ఇందులో కనిపిస్తుంది. 

“తరుచు ఇసుకపర్రలమీద కనబడే తరంగ బిన్నా యు (Ripple mark) అవసా 

చీయ_స్తరములమీద కూడా కనదిడుతూ ఉంటుంది. ఎండిపోయిన గుంటలలో 

ఎండవల్ల ఏర్పడే పగుళ్లు లేక ఆతోవబిదాళయుల ea) వంటివి సూక్ష్మ 

కణీయ "అవసాదీయశిలలలో కనబడుతుంది. 

అవసాదీయకిలలను అందులోవి ఘటకముల (components) పరిమాణము 

లనుఐట్టి వేరువేరు తరగతులుగా విభజించవచ్చు. కంకర, గులకరాళ్లు, గుం|డ్రాళ్లు 
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ముఖ్యంగా కలిగిన శిలలను ుటబోతామయ లలు (Rudaceous) ఆంటారు. కంకర, 

గులకరాళ్ల పొరలు, షింగిల్, బండరాళ్లపొరలు, (స్కీ, టాలిస్వంటివి ఈ తర 

గతికి చెందిన అదృఢ (ద్రవ్యములు. రాతిముక్కలు (పయాణంచేసిన దూరాన్ని 

బట్టి కోణములు కలిగినవీ, గుం డనివీ అని వేరుచేయవచ్చు. గుండ్రవిముక్కలు 

కలిగిన శిలలను “న విండాళ్య ములు" (conglomerates; అనీ, కోణములుగల 

ముక్కలున్న శిలలను “సంకోజాశ్మములు” (076611) అనీ ఆంటారు, 

ముఖ్యంగా ఇసుక కలిగిన శిలలను “చాలకామయ లీలల (4276746600) 

అంటారు. ఇసుకి రేణువులు ఒకదానికొకటి దృఢంగా అతుక్కునిఉం టే దావిని 

సెళతోణిల ‘sand stone) అంటారు. కోణములుగల కణములున్న సూల పె కత 

శిలను ““(౧ట్ అంటారు, ఫీల్డ్స్బార్ కణములు కలిగిన పైకతశిలను బీరోశ్ 

(arkose) అనీ, ఆధార వొర్మ్శ్వ్వక ఆగ్నేయలలనుంలీ, బల“పు పలకలనుంచీ, 

ఆధారపార్శ్వ్యక వైకతశిలలనుంచీ వచ్చిన ముదురురంగు సైకతకిలలను (గేవోక్ 

(Grepwacke) అంటారు. సైకళశిలలలో కన్న చిన్నకణములు, మటిల్ నోకన్న 

కణములు గలవి నిల్ క. పవనములవల్ల ఎర్బ్వడ A 

సిలును లోయెన్ (10655) అంటారు. 0:01 మి.మీ. కన్న తక్కువపిమాణపు 

కన మల్వానిర్మిత నిషేపములను కృృద్యాయ?ిలలు (Argiliaceous rocks) 

అంటారు. ఇదే (ద్రవ్యం పొడిగానూ అచృఢంగానూ ఉంటే దుమ్ము (4) 

ఆవుతుంది. అందులో వున్న జల ఆంశపు తరతమ భదాలనుబట్టి ములో డురోట 

ఎర్చడుతాయి. మృణ్మయ(దవ్యం రాయిలా దగ్గరగా నొక్కుకుని ఉండి, చక్కని 

స్తరములుగా ఏర్పడి, సం స్తరణతలములగుండా ఖండితం అవుతూవుం'బే దానిని 

షల్ (Shale) అంటారు. 

మట్టి, గులకరాళ్లు, రకరకాల పరిచాణముల ( (వైజుల్సలోని బండరాళ్లు వంటి 

వేరువేరు తరహోల | దవ్యంతో కలిసివుండే థం డాతిమ్ద (boulder clay) హిమనీ 
సంబంధమైన మృజ్మయ!లావిశేషమే. | ప్రవాహోదక సందింధమైన మట్టి, బురద, 
పిల్లుకలిసి వొలోఢకయము (4//4702477)/ ఏర్పడుతుంది. ఇది పెద్దపెద్ద నదుల వరద 

దానములలో (1006 plains) నూ, చాలా దిగువభాగాల లో నూ ఉంటుంది, 

వ (Marl) అనేది ఒకరకమైన మృ త్తికాశిల. ఇందులో కాల్లియంకార్భనేటు, 

మెగ్నీషియంకార్చనేటు. అధికంగా ఉంటాయి. 
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రసాయన జన్యము లనుకూడా అవసాదీయ నిక్షేసషముల కోవలో చేర్చారు. 

రాళ్లు అరిగిపోగా వచ్చిన ద్రవ్యం నీటివళ్ల దూరంగా కొంపోబడి, మడ్డిలా కిందికి 

దిగవచ్చు, లేదా నీరు ఇగిరిపోయి ఆ మడ్డి బయట పడవచ్చు. రనాయన జన్యము 

లైన పిలికానిక్షేషములలో ముఖ్యమైనవి శంట్ (flint) ఎ& (ChErt)లు. కార్చ 

నేటు నికేపాలలో ముఖ్యమైనది నున్న భురాళ్ల. సున్నపురాళ్లు గుహల పైకప్పుల 
నుంచి కిందికికారే నీరు ఇగిరిపోవడంవల్ల నూ నేలమీద (పవహించడంవల్ల నూ 

అవశైలములు (stalactites) ఉల్ ౫ లములు (stalagmites) ఏర్చడుతువ్నాయి. 

కొన్ని అవసాదీయనిక్షేపాలు (పత్యక్షంగాగానీ, పరోక్షంగాగానీ జంతువృక్ష 

జీవ (ప్మక్రియలవల్ల ఏర్పడుతాయి. కాల్షియమయ కంయోజనంగల (౮216216013 

composition) ఆర్షానిక గిలలలో సున్నపుకాళ్ల ముఖ్యమైనవి, జీవపదార్హ ములు 

సంచితం అయి కాల్షియమయమైన బురదలో ఇరుక్కు_పోవడంవల్ల ఆటువంటివి 

కొన్ని ఏర్పడుతాయి. ఫోరామినిఫేరా, కోరల్స్, (క్రినాయిడ్సు, మోలస్క్, (కసే 
షియాలు అనేవి ముఖ్యంగా సున్నపుూళ్లలో ఆ విధంగా ఏర్పడ్డ చే. గోవీజెరై నా 

(స్రావము (globigerina 0026) సున్నము (chalk), పగడపుసున్నపురాళ్లు 

ఈ రకమైన లలకు ఉదాహరణలు. ఆర్గానికి జన్యములైన లోహమయ నికే 
పాలలో (FerrUginous deposits) చెప్పదగినది బోగ్ లోహధాతుకము (bం;3 

iron ore). పీట్, లిగ్ల్నైటు, రాక్షసిబొగు - ఇవి అంగారక పదార్హసంబంధమైన 

కార్చనమయ నిషేపాలు. ఈ 4లలన్పిటిలోనూ ముఖ్యంగా వృకావశేషాలు వేరు 

చేరు ప్పితులలో పడిఉంటాయి. 

కాయాంతరిత శిలలు 

ఉష్టో(గత వల్ల నూ, వత్తిడివల్లనూ, రసాయన [ద్రవ్యములవల్ల నూ ఆగ్నేయ 

శలలలోనూ, అవసాదీయ శిలలలోనూ మార్చులువస్తాయి. ముఖ్యంగా వేడిమివల్ల 

వచ్చే అన్నిరకాల మార్చులనూ ఉష్టకాయాంతర ణము (Thermal 066200౧౯ - 

phism) ఆంటారు. పెద్దపెద్ద ఆగ్నేయ కలాసమూహంలో కలిగే సామాన్య 

కాయాంతరణాన్ని నంవర్యాకాయాంతరవిము (Contact metamorphism) ఆంటారు, 

వ త్తిడీవల్ల రాయి ముక్కలు ముక్కలు అవుతుంది. ఈవిధంగా ముఖ్యంగా వత్తిడి 

వల్ల జరిగే మార్పులను ఆవదళన కాయాంతరణము (6202606080 metamorphism) 
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అంటారు. వేడిమి, వ త్తిడీకూడా కలి స్తే కాయాంతర ణం ఆత్యంత శ క్రివంతంగా 

జరిగి, రాయి ఇంచుమించు సంపూర్తపునఃస్ఫటికీ కరణం (recrystallisation) 

జరిగి, కొత్తకొత్త సంరచనలకు దారితీ స్తుంది. ఇటువంటి మార్పును గతిక 

క్రాయాంతరణము (dynamic metamorphism) అని గానీ, గతిర్ డప్పతాయాంతరణము 

(Dynamothermal metamorphism) అని గానీ అంటారు. 

భూగర్భంలో చాలాలోతున 3లల ప్లాస్తికత్వం (Plasticity) అధికం కనుక, 

విర్తిష్టపీడనం (directed pressure} ఉండదు కనుక, అక్కడ పీళ్లన ఉష్ణోగ్రతల 

ఉమ్మడి[పభావం అధికంగా ఉంటుంది. ఖనిజములు రూపాంతరం చెందుతాయే 

కాని కొ త్రరచనలు ఏర్పడవు. ఈ స్తితిలో జరిగే మార్పులడే సొతాళీయకాయాం 

తరణం (plutonic metamorphism) అంటారు, (గేన్యులేముఐ వంటి సమకణీయ 

‘evenly granular) లలు ఏర్పడుతాయి. 

ట్ చి అల్ల లా 

ఒక్కొక్కప్పుడు కాయాంతనణకార కదులు సానికంగా గె పనిచేస్తూ, నాక 
© 

కాయాంతరోణం {loral mctamorphism) కలిగిసాయి. ఒకొ_క్యప్పుడు అవి 

వి స్పృత్మప దేశంలో పెద్ద పెద్ద మార్పులను కలిగించి (వౌెంతీయ కొయాంతోరోణం 
లి ద 

(regional me!amorphism) కరిగించవచ్చు. 

వ తిడివల కాయాంతరిత?లలోని ఖనిజఘటకముల (constituents) పెరు 
అణ ౧ 

దా 
ఓ 

మారి, వాటి దీర్తామరములు ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా ఏప్పుడుతాయి. అందు 

వల్ల ఏలలో సమాంతర సంరచన లేక వతణము (గfliati0n, ఏర్పడుతుంది. 

షృత్రణం బాగా అభివృద్ది ఆయితే ౭ల బిదళ నయము (706k cleavage) జరుగుతుంది. 

రాయి పొరలు పొరలుగా ప్మృతణమునకు సమాంతరంగా పగిలిపోవడానికి ఇదే 

కారణం. సృటికంగా ఏర్పడని బహుసూక్ష్మక ణియకలలలో అభివృద్ధి అయే 

ప్యతణమును “నేబో వదనము (slaty cleavage) ఆంటారు, దీనికి బలవభురాయి 

ఒక చక్కని ఉదాహరణ. 

అత్యధికంగా సృటికీయమై, విదళనం కలిగిఉండి, స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న 

పట్టీలవంటి ఖనిజములు కలిగిన శిలలను వన్ట్ (schist) అంటారు, అత్యధికంగా 

సృటికీయమై, అపరిపక్వపత్రణం కలిగిన శిలలను గ్నీన్ (కn౭155) అంటారు. 
G—3 
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అవసాదీయ శిలలు కాయాంతరణం చెందడంవల్ల కూడా షిస్తులు, గ్నీసులు 

ఏర్పడవచ్చు. ఈవిధంగా షేల్సు (92163) నుండి మూ (లేక వోర్ బాండ్ 

విస్ట్ ), గన్ ఏర్పడుతాయి. పత్రణం కలిగిన అ(భకం కలిసిన, అపరిశుద్ద 

సెకత శిలయే షిస్ట్. బలపములలో చాలాభాగం బాగా అభివృద్ది చెందిన స్లేట్ 

విదళనము కలిగి, బహుస్వల్పంగా సృటికీయమైన, విదళితమైన “షేల్సు. 

అప తిత కాయాంతరిత అవసాదీయ శిలలలో కార్డ్ జౌటు, మార్పులే (పాల 

రాయి) ముఖ్యమైనది. ఇంచుమించు పరిశుద్ద మైన క్యార్ట్జ్ సె కతశిలనుంచి 

ఏర్పడ్డ కరినళిల క్వొర్ట్ జ్, సున్నపురాయినుంచి ఎర్చడ్లది మాడ్చు ల్. 
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భూమ్వుపరితలపు అనియమ ములు 

భూమి గుండ్రంగా ఎందుకు ఉన్నదో న్యూటన్ గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతం 

తెలియజెప్పింది. ఈ సిద్దాంతం (పకారం భూమిలోని అణువులస్నీ గరిమనాభి 

వె పుగా ఆకర్షింపబడుతాయి. కనుక సహజంగా గోళాకృతి పిద్ది స్తుంది. భూమి 

ఖచ్చితంగా గోళాకారంలో ఉండకపోవడానికి కూడా న్యూటన్ కారణం చూపిం 

చాడు. భూమి తనచుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఉండడంవల్ల భూమిలోని (పతి 

అణువుమీదనూ గురుత్వాకర్షణకి తోడు భూకేంద్రంనుంచి దూరంగా తోసివేయ 

డానికి యత్నించే వికేం్యద్రత్వళ క్రికూడా పనిచేస్తుంది. ఈ వికేంద్రత్వశ క్తి 

భూమధ్య రేఖవద్ద ఆత్యధికంగా ఉంటుంది. కనుక భూమధ్య రేఖవద్ద ఉబ్బెత్తుగానూ, 

(ధువముల దగ్గర తప్పడగానూ ఏర్పడింది. కనుక భూమ్యుపరితలం సర్వా 

సము[దతలంతో సమానమైన తలములోనే కనుక ఉంటే అప్పుడు భూమి లఘ్వుక్ష 

పర్మికమణ దీర్హ వృ _త్తజము లేదా లఘ్వతగో ళాభం (oblate spheroid) వలె 

ఉంటుంది. (ధువాక్షము విషువదక్షంకన్న రవ్వంత (48 కి.మీ.) తక్కువగా 

ఉంటుంది. కాని, నిజానికి భూమి పరిశుద్దమైన లఘ్వక్షగోళాభం కూడా కాదు. 

భూమి పరిశుద్ద మైన లఘ్యక్షగోళాభం కాకపోవడానికి కారణం భూపృష్షం 

లోని శిలలన్నీ ఒకే సాంద్రత కలిగి ఉండకపోవడమే. కనుక, తేలిక అయిన 

సియాల్ శిలలు భూప్పష్టంలో ఏర్పడినచోట్ల గురుత్వాకర్షణ తక్కువ అయి 

అక్కడ “ఉభారములు” (bulges) ఏర్పడుతాయి. అటువంటి (పదేశములే 

తూఖండములు, భార తరములై న సీమాశిలలు ఉన్నచోట్ల గురుత్వాకర్షణ అధికం 

కనుక అక్కడ పల్లం ఎర్పడుతుంది. అవే మహాసము ద (దోణులు (oceanic 

basins). భూపృష్టశిలల సాంద్రతల్లోనూ, మందంలోనూ భేదాలు ఉండడం 

వల్లనే ఖండములు, పర్వతములు, మహాసముద్ర (ద్రోణులు ఏర్పడి గోళాభమైన 

భూమ్యుపరితలంలో ఆనియమాలు కలుగుతున్నాయి. 
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భూసమతులినము 

1889 లో డట్టన్ అనే అమెరికన్ భూవిజ్ఞాని “దూనమతులినము”. (0౮4629) 

అనే పదాన్ని (ప్రవేశపెళ్రేుడు. (ఆ (గీకు పదానికి సమానభారము కలిగినది అని 
ఆర్థం.) ఖండముల బొన్నత్యాన్ని, మహాసముద్రాల నిమ్నత్వాన్ని (అందులో 

ఉన్న శిలాసాంద్రతులను బటి) నిరయించగల గురుత్వాకర్షణసామ్యావసను 
అ ర్ం చె (ర 

(gravitational equilibrium) ఈ పదం సూచిస్తుంది. ఈ భావాన్ని అను 

సరించి, భూప్ఫష్టశిలల సాం ద్రతాభేదాలనుబటి పర్వతాలుగా, పీఠభూములుగా, 

మహాసమ్ముద (దోణులుగా వేరువేరు జొన్నత్యములు సంభవిస్తాయి. 

సుమారు నూరుసంవళ్ళరాల (క్రితం “సర్వే ఆఫ్ ఇండియా” వారిబి గంగా 

సింధు మైదానం సర్వే చేయలడినప్పుడు కళ్యాణ్ పూరు ఆతొాంళానికీ, కళ్యాణ 

(600 కి.మీ. ఉ త్త రగా ఉంది) అక్షంశానికీ మ ఎధ్యగలభేవాన్ని ఖగోళ ని సెద్దాంతాల 

(పకారమూ, కామద తిభుజీయసరే రక్షణము _(triangulz“ion, వాహన నూ 

కొలిచారు. ఈ రెండుపద్దతుల ఫలితాలకీ భేదం 5*2% సెకండుల చాడ 2౯6) 

కనబడింది. ఇది 108 మీ. కి సమానం. ఈ భేదానికి కారణం పిమాలయ 

పర్వతం తన గురుత్వాకర్ష రణవల్ల ఒడందబాన్ని (013026 line: తనవైపుగా 

లాకో_వడ మే ననుకున్నారు. మరికొన్ని సంవత్సరాలకు ఆర్బిడేకన్ [పాట్ అనే 

ఆయన హిమాలయపర్వతాల (ద్రవ్యరాశిని ఉజ్జాయింపుగా లెక్క వేసి, కళ్యాణ 

పూర్ దగ్గర, కళ్యాణదగ్గర హిమాలయ గురుత్వాకర్షణను లెక్క_లువేసి, వాటి 
భేదం 15*" 885” (అనగా కొలిచిన భేదానికి సుమారు మూడు రెట్లు ఉండాలని 

నిరయించాడు. ఈ అసంగతి (290021) కి కారణం హిమాలయాల అడుగున 

చాలాలోతున శిలలసాందత బాగా తక్కున అయి ఉండాలని ఊహించారు. 

పైన చెప్పిన (పేక్షణాలను (observaticns) ఆధారం చేసుకునీ, భూకంప 

తరంగాలను ఉపయోగించి భూపృష్టాన్ని పరికోధించీ పర్వతాల “* వేళ్ల” భూమిలో 

$0, 60 క. మీ. లోతువరకు ఉండి సియాల్ 4లలతో నిండి ఉంటాయని తెలుసు 

కున్నారు, సముద్ర సమీపంలో మెదానాల (క్రింది సియాల్ మందం 900 కి.మీ. కి 

లోపు మాత్రమే, తక్కువ లోతైన సముద్రాల నేలమీద అసలు సియాల్ లేనే లేదు. 
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ఖండాలూ, పర్వతాలూ, పీఠభూములూ, మహో సము(దద్రోణులూ మొదలై న 

భూపృషపు రూపురేఖలు అన్నీ భూసమతులిన సామ్యావస్ట, (isostatic equi- 

librium) లో ఉన్నాయి. ఈ సామ్యావస్థ అప్పుడప్పుడు భూవై జ్ఞానిక కారక 

ముల (geological agents) వల్ల మారిపోతూ ఉంటుండి. ఉదాహరణకి, పర్వ 

తాల నుంచి అరగదీయబడిన | (ద్రవ్యం విరివిగా నదులపల్ల కొనిపోదిడి సముద్ర 

గర్భంలో పడితే, పర్వతములు తేలకఅయి, సముద్రంలో బరువు ఎక్కువ అవు 

తుంది. సామ్యావస్థ తిరిగి చేకూరడానికి మంద మెన శీక్షదరలనములు (vertical 

mivements) కలుగుతాయి. (పభావితమెన భూప పృషభాగాలు ఈ చలనంవల్ల 

కొన్నిచోట్ల పైకి లేస్తాయి, కొన్నిచోట్ల దిగబడతాయి. వీటికి తోడు సియాల్ 
[క్రింద నున్న చక్కని (ద్రవ్యం నెమ్మదిగా పార్మ్వకంగా (126౮21) కదిలి లోతున 

ఉన్న పొరలు సర్దుకుంటాయి, ఈవిధంగా భూసమతులిన [క్రియవల్ల భూచలనం 

కలుగుతుంది. దీనివల్ల నే సము.దీయ అవసాదములా పెకి రేవనె త్తబడుతూ 

ఉంటాయి, 

ఇందవహనము 

ఖండములు ఏర్పడడానికి హేతువైన సియాల్ [ద్రవ్యం భూమిమీద అంతటా 

సరిసమానంగా కాక హెచ్చుతగులతో పొరలా ఏర్పడి ఉన్నదనీ, ఆది అయినా 

భూమి ఉపరితలంలో మూడనవంతు భాగం మాత్రమే ఆక్రమించి ఉన్నదనీ తెలుసు 

కున్నాం. ఈవిధమైన వికరణ (06౮96609) కి అసలైన కారణం ఎమిటో 

తెలియదు. ఒకానొక కాలంలో ఈ సియాల్ పొర అవిచ్చిన్నంగా ఉండేదనీ, ఖండ 

ముల రూపంలో కొన్ని కొన్నిచోట్ల కేందీకృతం కావడానికి చలక్షేతములలో 

(mobile belts) ముడతలు పడడమే కారణమనీ, లేదా మెంటిల్లో నెమ్మదిగా 
కదిలే సంనయన (ప్రవాహాల వల్ల (convection currents) ఒకచోట తెదైలా 

కట్టడంకానీ కారణమనీ సాధారణంగా భావింపబడుతోంది. అల్లా కాకపోతే ఒకే 

ఒక ఖండ ద్రవ్యం (వెజినర్ యొక్క వేంగాయీ = Pangaea of wegener) గానీ, 

లేదా రెండు (ధువీయఖండములుగానీ, లేదా చతుష్ఫలికం (tetrahedron) 
యొక్క నాలుగు విందువులకూ సంబంధించిన నాలుగు ఖండాలుగానీ ఉండి 

ఉండవచ్చు, 
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ఖండములయొక్క, మహాసము[ దాలయొక్క నున్ధిరోత్సాంన్ని (permanence } 

గురించిన విషయం, అంటే ఖండములు, ముఖ్యమైన మహాసముద|దోణులు 

ఇప్పుడు ఉన్నట్లుగానే యుగయుగాలుగా ఉన్నవా లేదా అనే విషయం వివాద 
(గ స్తంగా ఉంది. ఇదే నిజమెతే, ఒకానొక కాలంలో సియాల్ అవిచ్చిన్నంగా 

ఊండినట్ల యితే, కొన్ని భూభాగాలు సముదగర్భంలోకి దిగబడి మునిగిపోయి 

ఉండాలి. కాని, ఈవిధంగా జరిగిఉండే అవకాశంలేదు. ఏమంటే మహా 

సముద్రదోణుల ఆట్లడుగు నేలలలో సీమాయే కాని సియాలిక ఖండ (ద్రవ్యం 

ఏమీలేదు. ఆ మహాసముద (దోణీతలములు పైకిలేచి కొత్త ఖండములు 

ఏర్పడ్లట్లుగా కూడా దాఖలాలు లేవు, 

చాలామంది ఆంగీకరించిన ఖండవవాన సిద్ధాంతం (ప్రకారం ఒకప్పుడు దక్షీజ 

అమెరికా, ఆ(ఫికా, ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా, అంటార్కిటికాలు కలిసి ఒకే ఒక 

దక్షిణ మహాఖండంగా ఉండేదిట. దానికి గొంద్వ్నానాలాండు (౮0246222/42260 

అని పేరు పెరు, పురాజీవకయుగం (Palaeozoic time) పూర్తి అయిన తరు 

వాత గొండ్యానాలాండు [బహ్మాండమైన భూపృష్షపు ముక్క-లుగా విరిగిపో నారం 

భించింది. ఈ ముక్కలు అడుగున ఉన్న సీమాపొరమీదనూ, మెంటిల్ మీదనూ 
జారి ఒకదానితో ఒకటి సాపేక్యుంగానూ, ఉత్తర దక్షీణధువాలతో సాపేక్ష్యుం 

గానూ కూడా కదిలేయి. 

ఈ ఖండవహన సిద్ధాంతాన్ని సమరిస్తూ భూ వైజ్ఞానిక వాదాలూ, భూభౌతిక 

వాదాలూ కూడా చాలా ఉన్నాయి. అన్నింటికన్న ముఖ్యమైన వాదం ఏమిటంటే 

అట్లాంటిక్ సము[దంలోని ఆ(ఫికొ _ దకీణఅ మెరికాల తీర రేఖలు తాళంకప్పా 

తాళంచెవీలాగ ఒకదానిలో ఒకటి సరిగ్గా అతికినట్లు సరిపోవడమే. అట్లాంటిక్ 

మహాసము(దపు (పాక్పశ్చిమతీర భూముల భూ వైజ్ఞానిక చరిత, సంరచనలలో 

పోలికలు బాగా ఉండడం మరియొక నిదర్శనం. 

పెర్మో = కార్చానిఫెరస్ యుగంనాటి హిమనదీకరణములలో (2120121003) 

సంచిత మైన అవసాదములు దక్షిణ ఆ(పికా, ఆస్ట్రేలియా, అంటార్కిటికా, ఇండి 

యాలలో కనిపి స్తున్నాయన్నది మరొకనిదర్శనం. (పస్తుతకాలంలో ఈ 
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ఖండాలు భూతలంమీద బహుదూరంగా విపిరివేయబడి ఉన్నాయి. వాటిలో చాలా 

భాగం మంచు ఏర్పడడాని కే అవకాశంలేని ఉష్తమండలంలో ఉన్నాయి. హిమనదీ 

కరణం ఆరంభమైనప్పుడు ఈ ఖండములన్నీ దకీణ(ధువానికి దగ్గరగా గుమిగూడి 

ఉండవచ్చు. (ఎవ బొమ్మ చూడు) 

పటము 0. కార్చానిఫెరస్ యుగమునాటి ఉన్ముఖమెన సమూహపు గెండ్వానాలాండు, 

చుక్కలతో కనుదిజచియుండు (ప్రదేశము హిమనదీ కరణముల భాగములు. 
(హోమ్కు తర్వాత) 

పర్వత జననము, మహాదేశ జననము 
వేటల ఎిడావణము (diastrophism) అనే పదం భూపృషపు చలనము 

లన్నిటికీ వర్తిస్తుంది. భూకంపములవంటి త్వరిత చలనములనీ, మందచలనము 

లనీ వాటిని రెండు వర్గములుగా విభజించవచ్చు. మందగతికలిగి సాపేక్షంగా 

పెద్దవి అయిన చలనములలో రెండు రకాలు ; వర్శంత జనకోయులు, మవోదోవ 
జనకములూన్యూ సన్నని పొడుగుపాటి పట్టీలవంటి క్షేత్రములు సంపీడన శ ్తికి 

(force of compression) లోనై శిలాదవ్యము ముడతలుపడి, పెకిలేచి, 
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పర్వతములు ఏర్పడుతాయి. ఇది వర్వొతజనక (07286270) చలనము. భూప్పృష్ట 

భాగం - చిన్నదిగానీ, పెద్దదిగానీ - సంపీడన లేకుండా, ముడతలు పడకుండా, 

పూర్వస్టితి మారకుండాగానీ, ఎత్తుకిగానీ, పల్లానికిగానీ, స్వల్పంగా వాలు ఏర్పడి 
నట్లు పైకి లేవడంగానీ, దిగబడడంగానీ జరిగితే దానిని చుహోదోళ జనక చలనం 
(epeirogenic) అంటారు. సాధారణంగా నేలను పెకిఎ త్తే పటలవిరూపణ 

శక్తులు, (క్రిందికి అదిమే శ కులకన్న బలీయంగా ఉంటాయి. 

భూ వైజ్ఞానికంగా ఇటీవలికాలంలో శిల్మాదవ్యంలో ముడుతలుపడి, ఇంకా 

ఇప్పటికీ తరుచు భూకంపాలు కలుగుతూ ఉండే చలక్షేళమలను (ప్రస్తుతం 
గుర్తించవచ్చు. హిమాలయపర్వత పాంతం అట్టి చలకే(తములకు చక్కని 

ఉదాహరణ. బహు మందంగా అవసాదములు నికీ పమెన సన్నని పొడుగుపాటి 

పథములలో చలక్షేతములు ఉద్భవిస్తాయి. [కిందికి దిగబడే లక్షణంగల చల 
కేత్రాన్ని బి_నీల్త అభినతం (geosyncline) ఆంటారు. కందికి దిగబడే అభినతి 
మీద అవసాదంవల్ల అధికాధికంగా బరువుపెరిగి, వి స్పీర్ణాభినత శిలల (కింది 

పునాదులను చాలా లోతుకు కిందికి తొక్కి వేయడంవల్ల, ఆ (క్రింది భాగాలు చాలా 

వేడెక్కుతాయి. ఆఖరికి వర్శత ఉననం మొదలు అయి, సన్నని చలక్షేతం 

పైకి లేవనె_త్తబడి, పర్వతాలు ఏర్పడుతాయి. భూ పృష్టంలో అడుగున తయా 
రన కరిగిన (ద్రవ్యం రాళ్ల మడతలలో నుంచి పెకీ లేవనె త్తదకి ఆగ్నౌయ అంత 

స్నా 9వాలు ఎర్చడుతాయి. 

కొత్తగా ఏర్పడ్డ వరితజునోకోక్షే/తం వాతావరణ కారకములచేత వేగంగా 
కోసివేయబడుతుంది. ఈవిధంగా కోసివేయబడిన అపార మైన (దవ్యం నదులచేత 

మోసుకుపోబడి, మరొకచోట నిక్షిప్తం అవుతుంది. సాధారణంగా పర్వతజనక 
క్షేత్రపు ఆయుఃప్రమాణము కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు, 

యవోదోళ జనత చలనములు ఇండములను, సముదపునేలలనూ మారుసాయి. 

సంపీడనంగానీ, వలనము (1016102) గానీ లేకుండా ఆ (పడేశాలు పెకి ఎత్త 

దిడడంగానీ, కిందికి దిగబడడంగాని జరుగుతుంది. ఒకొ_క్కప్పుతు భూపృష్టం 

స్వల్పంగా సమావలనం (౪7270108) చెందడంకూడా కద్దు. మహాదేశజనక 
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కల్లోలములలో శిలా ద్రవ్యం విభాగము (fracture) గానీ, (భంశము (fault) 

గానీ అవుతుంది. 

నేల ఎంత పైకి లేచిందో, లేదా ఎంత కిందికి దిగబడిందో లెక్క_కట్లడానికి 

ఒక అధారతలము (Jatum level) అవసరం. సముద్రత లాన్ని ఆధారతలంగా 

తీసుకోవచ్చు. ఏమం కే సముద్రపు సరాసరి జ్వారీయతలము (౪6421 18౪౭l) సుమా 

రుగా స్థిరంగా ఉంటుంది. పటములలో చూపించే ఎ త్తులన్నీ ఈః సము దతలాన్ని 

ఆధారతలంగా తీసుకుని సూచింపబడ్డవే. భూసమ్ముద్రతలములమధ్య ఎత్తులలో 

చిన్నచిన్న మార్పులు జరిగినట్లు భూమి చరిత్రను చూ స్తే తెలుస్తుంది, 

భూపదేశపు ఉన్నయనము 

సముద్రతలం కన్న ఎత్తుగా ఉన్న తీర్యప్రాంతము, ఉత్తాపిత తరంగ కృ త్త 
వేదికలు (elevated wave-cut terraces), సముదగుహలు, వాసర సెకన్ 

స్తరములు___ఇవి భ్యూప్రదేశము పైకి లేచిందనడానికి నిదర్శనాలు. సూరత్ సమీ 
పంలో సముద్ర తలానికి పెన బసాల్ట్ లావామీద న్యుమ్యులై ట్ (Nummulitic) 

సున్నపురాళ్లు పడి ఉండడాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని, దక్కను పీఠభూమిపైకి 
లేవనె త్తబడిందని ఊహింపబడుతుంది. 

భూ(పదేశము (ది గబడుట) కుంగుట 

నిమజ్జిత మైన అడవులు, లోయలు, భవనాలూ మొదలై నవి భూ్యూపదేశం 

దిగబిడిందనడానికి నిదర్శనాలు, 

1819 లో వచ్చిన భాకంపఫలితంగా రాన్ ఆఫ్ కచ్లో కొంతభాగం నిమ 

శతం అయిపోయింది, 

అండమాన్, నికోబార్ దీవులు అరకన్తీరంనుంచి వేరై పోవడానికి నిమజనం 

కారణం. ! 

బొంబాయిద్వీపంలో తూర్పువైపున నీటిమట్టానికి 4 మీటర్ల కింద బురదలో 

కస్పబడిన చెట్లు కనబడ్డాయి. మదదాసురాష్ట్రంలో తిరునల్వేలితీరంలో నిమజ్దిత 
మైన అరణ్యం కనబడింది. వీటినిబట్లి భూ(సచేశం అక్కడక్కడా దిగబడి లేదా 

(కుంగిపోయిందని చెప్పడానికి వీలుపడుతున్నని. 



ఆఅవ (పకరణం 

అగ్ని పర్వత ములు _ భూకంసములు 

“శిలాద్రవం లేదా మాగ్యా గడ్డకట్టగా ఏర్పడ్డ శిలలను ఆగ్నేయ 9లలు 
అంటారు” అని 4_వ (పకరణంలో నిర్వచించాం. భూమిలో చాలా లోతునుంచి 

'పైకివచ్చిన (ద్రవ్యాలకి ఆగ్నేయశిలలు (పతినిధులు. లావా (ప్రవహించడంవల్లి 

ఎర్పడిన సూక్ష్మకణీయములై న నున్నని గాజువంటి శిలలను జ్యాంలొముఖ £ిలలు 

అంటారు. అగ్నివర్వతళ [యల (Volani activity) వల్ల విశదమయే ఆగ్నేయ 

స్మక్రియతను భూమిమీద చాలా (ప్రదేశాలలో పరిశీలించవచ్చునుగాని, భూమిలోపల 

లోతు (పదేశంలో జరిగే ఆగ్నేయ (ప్రక్రియలను పరిశీలించాలంటే భూభౌతిక 

సాంకేతిక (ప్మకియలుగాని, లేదా తత్సంబంధమైన తడితర (ప్రక్రియలుగాని 

ఉపయోగించవలనసి ఉంటుంది. 

అగ్నిపర్వత సృకియత, దానివల్ల ఏర్పడిన పదార్థాలు 

అగ్ని వల్ళంతం అనేది నిజానికి భూప్పషంలో ఏర్పడ్డ నెరియ లేక రంధ్రం. 

దీనిద్వారా భూమిలోపలిభాగాలతో సంబంధం ఏర్ప్చడుతోం౦ద. దీనినుంచి కలిగిన 

ఎర్రని శిలాద్రవం ఫౌంసెన్ రూపంలో బయటికి ప్రవహిస్తుంది. వాయువులు, 

అగ్నిశలాసంబంధమెన బూడిదకూడా భూమి పై భాగానికి వెదజల్ల బడతాయి, (పకృ 

తిలో ఆతిభయంకరమైనదీ దర్శనీయమైనదీ బహుశా అగ్నిపర్వతవిస్ఫోటనమే, 

భూవైజ్లానిక కా ప్రదృష్ట్యాచూ స్తే భూపృష్టంలో (భ్రంశములు, ముడతలూ కల్పించి, 

మహాదేశాన్ని పైకీ కిందికీ కదిలించే బృహ త్తరశ కృులతో పోలి స్తే అగ్విపర్వతాల 

(పాధాన్యత చాలా తక్కువ. 

బయటికి వెదజల్ల బడిన ద్రవ్యం అగ్నిపర్వత ముఖద్వార ౦వద్ద సంచిత మై, శంఖు 

ఆకారంగా ఏర్పడి, దానిపైన గళ్లా ఆకారంలో బిలం (6r2t6౧ ఏర్పడి, అందులో 

నుంచి వేడెక్కిన శిల్మాదవ్యమూ, వాయువులూ బయటికి తోయబడుతూఉంటాయి. 

తరుచుగా ఏర్పడే ౪ంఖు-®ిల (౧777౯౯4487) ఆకారంగల అగ్నిపర్వతాలను 
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శోం(దీయ జాతివిగా పేర్కొంటారు. ఏమంటే, వీటిలోని స్మకియత (activity) 

ఆంతా గొట్రంలాంటిద్వారంలో కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. కనుక చాలా పెద్దబిల 

ములను జాంలాముఖ వండ ములు (calderas) అంటారు. ఆతిబలీయమైన విస్సో 

టనములవల్ల ఆఅగ్నిపర్వతపు ఫంథాకారపు పైభాగం పెకి లేచిపోవడంచేతగానీ, 

పర్యతకఖరంలోనికి కుదించుకుపోవడంవల్ల గానీ జ్యాలాముఖకుండ లములు ఏర్పడు 

తాయి, 

పైన వర్షించిన కేంద్రీయజాతి ఆగ్నిపర్వతములేకాక, భూమినెరియల (fissures) 

లోనుంచికూడా అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలు జరుగుతూఉంటాయి. కౌని ఇవి అంత 

శక్రివంతంగా ఉండవు. కేంద్రీయజాతి అగ్నిపర్వతాలలో ఉన్నట్లు అపారమైన 
వాయువులు, శీలాశకలములు వీటిలో ఉండవు. ఇండియాలోని దక్కన్ (ట్రాప్ 

(Deccan trap) [పపవాహములు (బ్రహ్మాండమైన నెరియలలోనుంచి వచ్చినవని 

భావింపదిడుతోంది. 

అవిచ్చిన్నంగా చాలాకాలంపాటు ఉద్భేదనం చెందే అగ్నిపర్వతాలు చాలా 

తక్కువ. “ఆగి ఆగి” జరిగే అంతరాయి (క్రియాశీలతే (intermitrent activity) 

తరుచుగా కనిపిస్తుంది. కొన్ని అగ్నిపర్వతాలు (వను వ్రన్థితి (20772620. ఈలాటిన్ 

పదానికీ నిద్రించుట ఆని అర్హం)లో చాలాకాలం ఉండి, (క్రియాశీలత పూర్తిగా 

ఆగిపోయిందా అనిపించేటట్లు ఉంటాయి పెకి. అగ్నిపర్వతం పూర్తిగా బలు వ్రం 

ఆయే (ఆరిపోయే) ముందు కీణదశలో (ప్రవేశిస్తుంది. ఆ క్షీణదళలో నీటియావిరి, 
తదితర ఉషవాయువులు, బాష్పములు (౪7290273) బయటికి విరజిమ్మబడతాయి. 

వీటిని “ప్యూమరోల్స్”” అనిగానీ “సోల్థబారాన్” అనిగానీ అంటారు. 

(పపంచం మొత్తంమీద (క్రియాశీలత కలిగిన అగ్నిపర్వతాలు (పస్తుతం 500 

దాకా ఉన్నాయి. హిమాలయ ప్రాంతంలో గానీ, భారత దేశ ద్వీపకల్పంలోగానీ 

అగ్నిపర్వతాలు లేవు. 

అండమానుదీవులకు తూర్పుగా బంగాళాఖాతంలో ఉన్న బెరన్ ద్వీపం 

(Barren Island) (పస్తుతం (పసుప్తావస్థలో ఉన్న అగ్నిపరత్యం. పూర్వం అది 

ఒక పెద్ద జ్వాలాముఖకుండ మేగాని, (పస్తుతం దాని మండిత అవశేషం. 
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(Truncated remnant’ మాత్రమే మిగిలి ఉంది. మధ్యలో సౌషవమైన శంఖు, 

సము[దతలానికి 850 మీటర్ల ఎత్తున బిలము, వాటిచుట్టూ 3 కిలో మీటర్ల వ్యాసొ 

ర్లంగల ““ఏంఫి ధియేటరు” ఉన్నాయి. ఆ శంఖుయొక్కమూలం సముద్రంలో 

కొన్ని వేలమీటర్ల లోతున ఉంది. 19 వ శతాబ్దారంభంలో ఈ అగ్నిపర్వతం 

విస్సోటనంచెంది, అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకూ (ప్రసుప్తావస్థలో ఉంది. తరువాత 

మందమెన సోల్ఫటారికసితిలోకి జారిందని ఆచిలకుడ్యములమీద సడిఉన్న 

గంధకమునుబటి తెలుస్తోంది. న! చెందిన మరొక అగ్నిపర్వతం పేరు 

"నర్కొం౦డమ్'” (Narcondam:. ఇదె బెరన్ పానిక్ ఈశాన్యంగా సుమారు 

150 కిలోమీటర్లదూరములో ఉన్నది. ఇది బహుకా పూర్తిగా ఆరిపోయిందని 

తో స్తుంది. దీని బిలకుడ్యం పూర్తిగా శిథిలమైపోయింది. 

భూమిమీద అగ్నిపర్వతాలు ఉండే ,పదేళాలూ, భూకంపాలు నందవించే 
క 

మండలాలూ చాలాభాగం ఒకటిగానే ఉన్నాయి. దీనినిబట్టి ఈ రెండు (ప్రక్రియలకూ 

ఏడో నిర్తిషమైన సంబంధం ఉన్నట్లుగా సూచింప పబడుతున్నది. లోతైన మహా 

సముద్రాలతీరాలలో భూఖండముల తీరపువాలులలోనూ, యౌవనావస్తలోఉన్న 

పర్వతములదగరలోనూ అగ్నిపర్వతాలు ఉంచడం గమనిస్తే భూప 
"ఈ ర్ 

అవుకుగా ఉన్నచోట్ల ఇవి ఉంటాయని తెలుసోతద్. 

అగ్విపర్వతాలు వెదజల్లే వాయువులలో అతి ముఖ్యమైనది సీటిఆప్రి. ఈ నీరు 

బహుశా భూమి పె భాగాన ఉన్న సరస్సులనుంచీ, సము దాలనుంచీ. భూమి గత 

జలమునుంచీ వచ్చిఉంటుంది. సీటిఆవిరితోబాటు కార్బన్ డెఆకె డు, సల్ఫర్ 

డె ఆకైడు, కొద్దిగా హైడొజను, కార్బన్ మోనాకైడు, గంధకము, 

క్లోరిన్ కూడా ఉంటాయి. 

అగ్నిపర్వకాలలో నుంచి బయటికి వచ్చిన కరిగివున్న ఉష్షదవ్యమునూ, ఆది 

చల్తదిడగా ఏర్పడ్డ నిలలనూ కూడా ““లావా”” అంటారు, వీటికి మూలమెన భూమి 

లోపల ఉండే కరిగిన శిల్మాదవాన్ని “మాగ్యా” అంటారు. విలంనుంచి బయటకు 

వచ్చేటప్పుడు శ్వేతత ప్తంగా (white hot) ఉన్న లావా కీణర క్త వర్ణంలోకి 

మారుతుంది. కొండవాలులలోనుంచి బయటికి జా రేటప్పుడు అది (క్రమంగా చల్ల 
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బడుతూ ఉంటే మరింతగా చిక్కబడుతూ ఉంటుంది. ఖనిజములు స్ఫటికీకరణము 

చెందడం (ప్రారంభిసాయి. ఆఖరికి అంతా గట్టిపడుతుంది. దిసాల్లి క్ లావాలు 

చురుగ్గా కదిలి అన్ని దిక్కులకూ చాలాదూరం (ప్రవహిస్తాయి. ఇటువంటి లావా 

లతో ఏర్పడిన దక్కన్ (టాప్స్ వైశాల్యం సుమారు న లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు, 

పూర్వం దీని వైశాల్యం ఇంకా ఎక్కువగా ఉండి ఉండవచ్చు, ఏమంచే, అనేక 

వేల సంవత్సరాలపాటు అనాచ్చాదన (66664609) కి గురి అవుతూ, బసాల్డ్ 
లోపలికి కోయబడి; పైనున్న ముక్కలు ఎన్నెన్నో తొలగి బహుదూర౦ జరిగి 

పోయి. ఉండవచ్చు. ఈ ముక్కలను బట్టి చూస్తు మొట్టమొదట ఈ రావా 

14 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల చుర ఆక్రమించి ఉండేదని తెలుస్తోంది. సిలికా 
అధికంగా కలిసిన అన్లుపు లావాలు (acid lavas చాలా చిక్కగా ఉండుట 

మూలంగా ఎంతో దూరం [(పవహించవు. 

లావా సమ్ముదంలోకి (ప్రవహించనా, మ చేవిధంగానై నా నీటితో కలిసినా అదీ 
మె తలు మె తలుగా ఘన్భవిసుంది. దానిని “విలా లావాని (p:liow 2260 

అణాల అనాటి అనాది 

అంటారు. పూర్వ కౌంబి యన్ యు.?నికి సంబంధించిన అటువంటి లాబాలు 

పు అట “0౫౯ Nr w= రొ. తక చూడు” మైసూరు రాష్ట్రంల కనిపినాయి, (రెండవ చితపటం చూ డు, 

ఏక సమాసరూపురఖలు కలిగిన సూక్ష్మకణీయ బసాల్ష్లతో సంభాకార 
౭ అవల్ 

సంరచనలు (:.౮lumnar structures) అప్పుడప్పుడు ఏర్పడుతాయి. బొంబాయికి 

దగరలో దక్కన్ (ట్రాపులలో _స్తంభాకార బసాల్లులు కనిపిస్తాయి. (లవ బళ 
ra జర్ జు న్ా. & 

బదటిం చూడు. ) 

అగ్నిపర్వత విన్ఫోటనాలవ వల అమిత తప్తమైన (ద్రవ్యం గాలిశోకి వి 
(౧ 

రజిమ్మ 

బడి, తరువాత ఘనపడారపు ముక్క లగా భూమిమీద పడుతుంది. ఈ ఘనపవా 

రంలో స్వల్ప సదిమాణం గల చిన్నచిన్న దుమ్ము కణములో నుంచి, టన్నులకొద్ది 

బరువున్న ముక్కలవరకూ ఉండవచ్చు. ఇటువంటి (ద్రవ్యాన్ని ““వెలోక్షానులు”” 

(pyrocla:ts) అంటారు. ఆగ్నిపర్వతముఖ కుడ్యములనుంచీ, గడకటి. అగ్ని 
ట్ర్ దబ 

పర్వత ముఖాన్ని కప్పివెసిన లావానుంచి, అగ్నిపర్వత ద్వారాన్ని మూసి పసిన 

మాగ్మా పైపెచ్చునుంచీ ఈ పై రోకౌస్లు ద్రవ్యం ఏర్పడుతుంది. 
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అగ్నిపర్వతంనుండి పైకిఎగిరిన శిలాద్రవం గాలివేగానికి సుడులు సుడులుగా 
ఘనీభవించి (కిందపడితే వాటిని ““అగ్మివర్థాతవాంబులు” అంటారు. 2 సెంటి 

మీటర్ల నుంచి, దుమ్ముకణముల పరిమాణంవర కూ ఉండే ముక్కలను 

అగ్హివర్వ్యూతవ్రు. “నిండర్స్” (౮74౯౮) అంటారు. వీటిలో పెద్దగా వుండే 

సిండర్స్ని ““లావిలీ” అంటారు. తక్కువ పరిమాణంలో ఉంచే దానిని భన్యం 

(a5hes' అంటారు. ఇది, మండడం లేదా కాలడంవల్ల ఎర్పడ్డ పదార్గాలుకౌవు. 

అగ్ని వర్శ్ంత భన్యం అనేది బహుసూక్మ కణములుగా విభ కృమై అగ్నిపర్వతముఖం 

సుంచి వెలువడ్డ ద్రవ్యం. ఈ భస్మం గాలిలోకి అనేక కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు ఎగిరి, 
గాలిలో చాలాకాలం తేలియాడుతూ, వాయు.పవాహాలవల్ల అనేక వందల, ఒక్కా 

క్కప్పుడు అనేక వేల కిలోమీటర్ల దూరం కొట్టుకుపోతూ ఉంటుంది. అగ్నిపర్వత 
ధూళి భస్మముల పొరలు తరుచు దగ్గరగా కదనొక్కుకుని '“ఎథ్** (Tuf) అన 

బడే శల తయారవుతుంది. 

భూకంపములు-వాటి కారణములు, ఫలితములు 

(పాకృతిక సంఘటనలలో అతి భయానక మైన వాటిలో భూకంపాలు ఒకటి. 

వాటివల్ల అపారమైన ధన (ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది. భూపృష్టంలో కొంతభాగం 

హఠాత్తుగా కదలడాన్ని బాకంవం అంటారు. (భంశముల (faults) గుండా *లా 

ద్రవం జారిపోవడంవల్ల ముఖ్యంగా భూకంపాలు కలుగుతాయి. కొన్ని కొన్ని 

భూకంపాలు భూమిలో అనేకవందల కిలోమీటర్ల లోతున _ వత్తిడి, ఉష్ణో గత 

అధికంగా ఉండేచోట _ ఉద్భవిస్తాయి. భూకంప సమయంలో, |భంశ రేఖకు 

అటూ ఇటూ సన్నని మండలంలోనే నేల నిజంగా జరుగుతుంది. అటువంటి 

పరిస్టితిలో (పధానంగా “మక్ ”” తగిలే మండలమూ, తద్వారా నష్టం జరిగే (పదే 

శమూ రేఫీయంగా (110627) ఉంటాయి. దానికి కారణం (పకంపనాలు విభంగరేఖ 

లలో పుట్టడమే. కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల పొడుగున ఉన్న విభంగరేఖలో కేవలం 
శ్ నుంచి 15 మీటర్లు జరిగినప్పటికీ చాలా పెద్ద భూకంపం వచ్చే అవకాశం ఉంది. 

భూకంపం కలగడానికి మరొక కారణం అగ్నిపర్వత స్మకియత,. కానీ, ఇది 

ఏమంత ముఖ్యమైనది కాదు. అగ్నిపర్వత ఆంతర్షత వాయువుల వ_త్తిడివల్ల గానీ, 
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బయటికి పోవడానికి యత్నించే శిలా దవపు కదలికలవల్ల గానీ భూప్ఫష్టపు కింది 

భాగం హఠా త్తుగా _వీగిపోవడంవల్ల బహుశా కొన్ని భూకంపాలు కలుగుతూ ఉండ 

వచ్చు. అగ్నిపర్వతాలవల్ల కలిగే భూకంపాల _ సరిమితశ క్రిమంతములై 
ఉంటాయి. భూపృష్టవిభం గంవల్ల కలిగే భూకంపాలకన్న తక్కువ పరిదిలో 

సంభవినాయి. 

భూ స్థలనములు (Landslides), సమ్ముదాంతర స్థ్టలనములు, గుహోపతన 

ములు వగె రాలు భూకంపాలను కలిగించగల చిన్నచిన్న కారకాలు, 

భూకంపాలు ఆతి సామాన్యంగా సంభవిస్తూ ఉండడాన్ని గమని స్తే భూమ్యుపరి 

తలం కంపనరహితంగా ఎన్నడూలేదని తోస్తుంది. ఈ కంపనాలలో చాలా 

భాగం దిహు స్వల్పమైనవి. బహు అరుదుగా మాత్రమె పెద్దపెద్ద కంపాలు కలు 

గుతూ ఉంటాయి, 

మనకు అనుభూతం కాగల భూకంపాలు కొద్ది సెకనులనుంచి అనేక నిమి 

షాలవరకూ కంపిస్తాయి. సాధారణంగా భూకంపముల షాక్ తీవ్రతరం అయితే 

కంపించే సమయం కూడా దీర్హతరంగా ఉంటుంది. చాలా (ప్రమాదం కలిగించ 

గల భూకంపాల అవధి (dUration) సుమారు ఒకటి రెండు నిమిషాలు 

ఉంటుంది. 

భూమి మరీ దృఢవ స్తువు (51814 body) కాదనీ, ఇంచుమించు (ఇలాప్పిక్కు) 

“సంకోచ వ్యాకోచక శక్తి కలిగి ఉన్నదనీ గుర్తుంచుకోవడం అవసరం. కనుక 

హఠాదావేగం (346660 100156) వల్ల కొంత భూభాగం కంపిస్తుంది. షాక్ 

పుట్టిన చోటినుంచి భూమిలో అన్నిదిశల భూతరంగరూపంలో (ప్రకంపనాలు 

ప్రయాణం చేస్తాయి. భూపృష్టపు పెభాగంలో ఈ భూకంపతరంగాలు సాధార 

ణంగా సెకనుకి 5 నుంచి 8 కిలో మీటర్ల వేగంతోనూ, లోతుకి వెళ్లి నకొద్దీ 
ఇంకా వేగంగానూ (ప్రయాణం చేస్తాయి. 

భూకంపతరంగాలు మూడువిధాలు : 

(1) (పాథమికతరంగాల లేక P (ప) తరంగాలు (Primary waves). వీటినే 

అనులంబతరంగాలు (longitudinal waves) అనిగాని, నంపీడన 
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(compression) తరంగాలు అనిగాని వ్యవహరిసారు, ఇవి షాక్ కేంద్రం 

నుంచి అన్ని దిశలకూ బుజు రేఖలలో (పయాణం చేసాయి. భూకంపతరం౦గా' 

లన్నిటిలోనూ వేగవంతమైనవి ఇవే. ఇవి సెకనుకి సరాసరి $*8 కి.మీ. 
వేగంతో (అధికతమవేగం దీనికి రెట్టింపు ఉంటుంది) (ప్రయాణం చేస్తాయి, 

ఈ తరంగములలో కణములు గమనదిశలో ముందు వెనుకలకు కదులుతాయి. 

(2) ద్వితీయక లేక 5 (యస్ తరంగాలు (5౭00262107 waves). వీటిని ఆను 

(పస (Transverse) తరంగాలు అని కూడా ఆంటారు. కణములు గమన 

దిశకు లంబంగా కంపించడమే ఈ పేరుకి కారణం, ఇవి P తరంగాలకు 

సన్నిహితంగా (పయాణం చేసాయి. వీటివేగం గితరంగ వేగంలో సుమారు 

సగం ఉంటుంది. కాని, ఇవి వీ తరంగాలకన్న ఎక్కువ వినాశకరములు. ఈ 

తరంగాలు భూమి ఉపరితలాన్ని చేరుకున్నప్పుడు నేల ఊగిసలాడినట్లు అవుతుంది. 

(3) P (ప్రి, 5 (యస్ తరంగాలు, భూమ్యుపరితరాన్ని చేరుకున్న తరువాత 

ఉపరితల తరంగాలు, లేక 1 (యర్) తరంగాలు ఏర్పడుతాయి. ఇవి భూమి 

ఉపరితలం మీదనే గుండంగా తక్కువ వేగంతో (పయాణం చేసాయి. ఈ 

L (యర్) తరంగాలు కూడా మహా నాశనకారులే. పెద్దపెద భూకంపాలలో 

ఈ 1 (యర్) తరంగాలు భూమిని వేగంగా కదిలిపోయే తరంగాకారంగా వంచి, 

కట్టడాలను చెట్ల నూ గుంజేస్తాయి. 

భూమిమీద దూరస్ట బిందువులవద్ద వేరు వేరు భూకంప తరంగాలను “నీన్యో 
(గాఖి” అనే సున్నితమైన పనిముట్లు సహాయంతో వేరువేరుగా నమోదు చేయ 

వచ్చు. 

ద్వితీయక అన్నుపస్థతరంగాలు భూమిలోనికి 2900 కి.మీ. కన్న ఎక్కువ 

లోతుగా (ప్రసరించవు. దీనిని బట్టి భూమి పైపొరలకన్న లోపలిభాగం నైనరి 

కంగా విభిన్నమైనది ఆని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అను(ప్రస్థతరంగాలు ఘనపదా 

రంలో మాత్రమే (ప్రసరించగలవు కనుక భూమియొక్క అంతర్ క్రోడము (దవ 

లక్షణాలు కలిగి ఉన్నదని ఊహించవచ్చు. 
స్థలాకృతిమీద భూకంపముల పభావం సాపేక్షంగా స్వల్పమే. (ప్రకంపనాలవల్ల 

ముఖ్యంగా పర్వత ప్రాంతాలలో భూస్థలనాలు కలుగుతాయి; అదృఢమైన మెంటిల్ 



సంరచన [43-వ స్పేవీ చూడు) సంభాకొర గర దక్కన్ (ట్రాపులలోని స్త 
౧ 

చిక్రపటము 3__బొంబాయిద 



చితపటము గ__రాజస్టాన్లోని నిట్రపునతిగలి కారెట్ జె ట్ శిలా స్తరములు (87-వ చ్పేజీ చూడు) 
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శిల పగిలి విచ్చుకోవడంగానీ, దిగదిడడంగానీ జరుగుతుంది; సూక్ష్మమైన అగ్ని 

పర్యతబిలములవంటి గుండ్రని చిన్నచిన్నరం ధాలు మట్టిలోనూ, ఘనీభవించని 

శలలలోనూ ఏర్పడుతాయి; భూకంపాలకు కారణమైన |భంశములకు సమాంత 

రంగా గానీ, లంబంగా గానీ వంకరటింకరగా పగుళ్లు ఏర్పడుతాయి; భూపృష్టపు 

సంక్షోభాలవల్ల పూర్వపు (స్రోతస్సులు ($01083) మూసుకుపోవచ్చు; కొత్త 

(సోతస్సులు ఏర్పడవచ్చు. 

భూకంపాలు మహాసము దాంతర్భాగాలలో కూడా కలుగవచ్చు. అప్పుడు మహో 

వేగవంతమైన (బహాండమైన సము దతర ౦గాలు ఉద్భవిస్తాయి. వీటిని “ళ్లు నావీ ల” 
(7424277) అంటారు. ఈ త్ఫునామీ తరంగాలలో కిఖరంనుంచి శిఖరానికి 

$0 నుంచి 800 కి.మీ. దూరం ఉండవచ్చు. ఉత్స త్తిస్తానంలో ఈ తరంగాలు 

15 మీ. ఎత్తుదాకా ఉండవచ్చు. ఆవి గంటకు అనేకవందల కిలోమీటర్ల వేగంతో 

(ప్రయాణం చేస్తాయి, వీటివల్ల ఘాటులకు (wharf), ఓడలకు, ఇళ్లకు విపరీత 

మైన నష్టం కలుగుతుంది, 

ఇండియాలో భూకంపాలు 

ఇండియాలోని ద్వీపకల్పభాగం ఇంచుమించు భూకంపరహితంగా ఉన్నప్పటికీ, 

ద్వీపకల్పానికి బయటమ్మాతం తరుచుగా భారీభూకంపాలు కలుగుతూ ఉంటారా. 

దీనికి కారణం ద్వీపకల్పబహిః(ప్రాంతం హిమాలయమండలంలో ఉండడమే, ఈ 

(పాంతం ఇప్పటికీ ఇంకా సుస్టిరత్వం పొందలేదు. చిన్నచిన్న చలనములు ఇప్ప 

టికీ సంభవిస్తూ ఉంటాయి. హిమాలయపు బెల్ల లలోగల (భ్రంశములలోనూ, 

ఉత్ర_మితములలో నూ (Thrusts) సంభవించే విస్థాసనముల (displace :aents) 

వల్ల నేకాకుండా గంగాసింధుజ లోఢ(పాంతంకింద నలిగిపోయిన విభంగ +శలా 

వికృతమండలం (strained zone) ఉండడంవల్ల కూడా భూకంపాలు కలుగుతూ 

ఉంటాయి, భూగోళంమీద తూర్పుపడమరలకు వ్యాపించిఉన్న మహాభూకంప 

మండలంలో మనదేశపు భూకంపమండలం ఉన్నది. 

1897 లో అస్సాములో వచ్చింది భూకంపం. మనదేశంలో సంభవించిన మహా 

భయంకరమైన భూకంపాలలో ఒకటి. ఒక్కనిమిషం వ్యవధిలో షిల్లాంగు, 

G—4 
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తత్సరిసర (ప్రాంతాలూ (సుమారు 8*$8 లక్షల చ. కి. మీ. (ప్రదేశం) మరుభూమిగా 
మారిపోయాయి. వార్ణాప్రసార సాధనాలు ధ్యంసమయ్యాయి. మైదానాలు పగుళ్లు 

విచ్చి, అందులోనుంచి నీళ్లు ఫౌంచెన్ లాగ ఎగజిమ్మెయి. (బిహ్మాండమైన భూస్థల 

నాలతో కొండ(పాంతాలు నామరూపాలు లేకుండా పోయాయి. 

1905 లో సంభవించిన కాంగ్రా భూకంపం ఇంకా తీ వమైనది. 20,000 మంది 

చనిపోయారు. తసతి లోయకు ఉ త్రరంగాఉన్న భూభాగం అంతా కంపించింది, 
ముఖ్యమైన కంపం హఠాత్తుగా సంభవించినప్పటికీ, ఆ తరువాత ఒకమాదిరి 

కంపాలు కొన్నినెలలవరకూ కలుగుతూనే ఉన్నాయి. కొన్ని భూభాగాలఎ తులలో 

స్వల్పంగా మార్పులు వచ్చాయి. ఉదారహరణకి, డెహ్తాడూన్, సివాలిక్ పర్వతాలు 

ముస్పోరీతో పోల్చిచూ స్తే 85 సెం, మీ. పైకి లేచాయి. 

1934 లో వచ్చిన వీహారుభూకంపం చాలా తీవమెన వాటిలో ఒకటి. కొద్ది 

నిమిషాలలో మోన్గిర్, భట్గాం (నేపాలు) పట్టణాలు నాశ నమైపోయాయి, 

కాట్కండు, పాట్నా, డార్డి లింగులలోని కట్టడాలకు విపరీతమైన నష్టం సంభ 

వించింది. గంగానదికి రెండువైపులా అనేకమైన నెరియలుపడి, నీరు, ఇసుక 

బయటికి పొంగివచ్చాయి. దాదాపు 12,000 మంది చనిపోయారు. 



ఏడవ (పకరణము 

పర్వతములు _ వాటి పుట్టుక 

భూపృష్టాన్ని వికృతం కావించే శక్తుల ఫలితంగానే పర్వతా లేర్పడుతాయి. 

వాటిశిఖరాలు చుట్టుపక్కల (పదేశాలకన్న కొన్నివందల, లేదా కొన్నివేల మీటర్ల 

ఎత్తున ఉండడంచేత వాటిని ఇంగ్రీ మలో “చౌందెన్బొ”” అన్నారు. ఎత్తుగా లేచి 

శిఖరాగాన స్వల్పమైన తలం ఉన్నదాన్ని పర్వతం అని నిర్వచించవచ్చు. చిన్న 

పర్వతాలను కొండలు (శ/బ) అనవచ్చు. కాని, ఈ పదాలు కేవలం సాపేత్య 

ములు. సుమారుగా శంఖు ఆకారంలో ఉన్న పర్వత అ(గభాగాన్ని £ఖరం (peak) 

ఆంటారు. ఉదాహరణకి ఎవరెస్టు శిఖరం 4 వ పేటలో చూపబడింది. సన్నగా 

పొడుగ్గా ఇంటికప్పులా శిఖరం ఉంటే దానిని “0జి” (17429 అంటారు. అనేక 

శిఖరాలూ, రిడ్డిలూ ఇంచుమించు ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా ఉండి, వయస్సు 

లోనూ, ఉత్ప _త్తిలోనూ దగ్గరసంబంధం కలిగిఉన్న పర్వతమాలికను “రేంజి 

(74780) ఆంటారు. హిమాలయాలు ఈ తెగకు చెందుతాయి. ఒకే ఉత్ధాపిత 

(ప్రదేశానికి చెందిన, ఒకదానికొకటి సమాంతరంగాగానీ, రేఖీయంగాగానీ ఉన్న 

పర్వతాల రేంజిలు ఆనేకంకలిసి పర్వత వ్యవస్ధ (Mountain system) 

అవుతుంది. రెండుగాని, అంతకన్న ఎక్కు_వగాని వయస్సులోనూ, ఉత్ప త్తిలోనూ 

సంబంధంలేని వ్యవస్లలుగాని, 'రేంజిలుగాని సన్నగా పొడుగ్గా పట్రిలుగా ఏర్పడితే 

దానిని పర్వత మూల (Mountain chan) అంటారు, 

పర్వతముల పుట్టుక 

మహాపర్వతాల రేంజిలు, వ్యవస్థలు చాలాభాగం పటలవిరూపిత మైన 

ఉత్ప త్తికలవి. ఈ రకమైన పుట్టుకకు హిమాలయ రేంజి చక్కని ఉదాహరణ, 

అటువంటి రేంజియొక్క సంరచనను పరిశీలిస్తే వాటికి కారణభూత మైన దిహాండ 

మైన భూచలనములు, (భంశములు, విశాల మైన ఉత్ సమావలనములు (1pwarps) , 

ముడుతలా మొదలై నవి తెలుస్తాయి. 
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పెద్ద పెద్ద ముడతల రేంజిలు అన్నీకూడా ఎ న్తీర్ణాఖి నకి అనదిడే నిమ్నసమా 

వలనములు కలిగిన (ప్రదేశములమీదనే ఉన్నాయి, భూమిచర్మితలో అనేక యుగ 

ములలో అనేక (పదేశాలలో అనేక వేల మీటర్ల మందాన _స్తరములు సంచిత మైన 

(ప్రదేశాలు ఈ వి స్తీరాభినతులు. ఈ విధమైన అవసాదములతో నిండిన వి స్తీర్ణాభి 

నతీదోణులు సామాన్యంగా అపారమైన పార్శ్వ్వకపీడనములకు (lateral pres- 

sures) గురిఅయి, విపరీతంగా ముడతలుపడి, పర్వతపం కులు ఉద్భవిస్తాయి. 

దరిమిలాని అసరదనంవల్ల పైనున్న (దవ్యం తొలగిపోయి (ప్రస్తుతపు ముడతలు 

బయటపడ్డాయి. ఈ ముడతల (ప్రధాన అక్షములు సామాన్యంగా ముడతల రేంజి 

యొక్క ఉపనతి (గ౦౨ర) కి సమాంతరంగా ఉంటాయి. రేంజియొక్క_ ఉపనతికి 

లంబంగా సంపీడనశ క్తి (ప్రవర్తించడమే దీనికి కారణం. విస్తీర్ణ అభినతిగా 

మొదలై న దీర్ల కృత భూపృష్టమండలాన్ని వర్వుతజనకోక్షే,తం అంటారు. 

ముఖ్యంగా (భంళయుల వల్ల ఏర్పడిన పర్వతాలు భూమిమీద చాలాచోట్ల కని 

పినాయి. ఇంచుమించు సమాంతరంగా ఉన్న రెండు _భంశతలములగు౨డా నేల 

పైకి లేవనె త్తబడి వోర్న్ ట్ (4070) ఎర్పడుతుంది. ఒకొ-క్క-ప్పుడు 

ఉత ప్రఘాతము (upward thrust) ఒక్క-పార్శ కంలో నే ఉండి, ఒకవై పున ఎత్తు, 

ఒకవై పున వాలు ఏర్పడుతాయి. ఈ చలనములన్నీ ఇంచుమించు ఊర ఏధరం 

(vertical) గా ఉంటాయి. 

చాలాభాగం పర్వతాలలో ముడతలు పడడం (ప్రధాన సంరచనగా ఉంటుంది. 

అత్యధికంగా ముడతలుపడ్డ రేంజిలో (భంశములు తప్పకుండా ఏర్పడుతాయి. 

పర్వతములు పైకి లేవనెత్తబడినప్పుడు ఆగ్నేయ ఆంతస్సావములు, బహి 

స్సావములు ఏర్పడుతాయి. వలనము (ముడుశలుపడడం) నల్ల సామాన్యమైన 

దీర్హకృత ఉభారములు (4089ల) ఎర్బడవచ్చు, లేక అభినతి, అపనతీ, శేణులుగానీ 

లేదా ఖావికానంరచన (74004 structures) కు దారితీసే క్రీషమైన ముడతలుగానీ 

ఏర్పడవచ్చు. 

బిలములనుంచి వెలువడే (దవ్యంతో వ్నాాలాములి పర్వతాలు ఏర్పడుతాయి. 

అటువంటి శంఖులు, ఉభారములు స్వతంత్రమాలికలుగానూ, (_గూపులుగానూ 

వివిధ బొన్నత్యములతో ఏర్పడుతాయి. 
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పీఠభూములు, ఎత్తైన మైదానములు విశేష అపరదనంవల్ల అవశేవత పర్వత 

ములుగా మారవచ్చు. ముందు “కేన్యానులు” (0207005) ఏర్పడి, అపరదనం 

ఇరిగినకొద్దీ సెలయెళ్ళమధ్య మిగిలిపోయిన అవశేషాలు పర్వతాలు అవుతాయి. 

ఒక్కొ-క్క-ప్పుడు పర్వతముళా ఏర్పడడానికి మూలభూత మైన పీఠభూమి పూర్తిగా 

ఆరిగిపోయి కనబడకుండా ఉంటుంది. కాని, (ప్రస్తుతపు పర్వత శిఖరములనుబట్టి 

పూర్వపు పీఠభూమిని ఊహించవచ్చు, 

భారత దేశపు పర్వతములు 

భారత దేశంలో పర్వత (శేణులు చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి 

హిమాలయములు, వింధ్య, ఆరావళి, సాత్పురా, తూర్పుకనుమలూ, పడమటి 

కనుమలూ. హిమాలయములు (పామముామంచు; ఆలయము =స్థానము) (పపం 

చంలో కెల్లా ఉన్నత మైన పర్వత వ్యవస్థ. అవి 2500 కి. మీ. పొడవున, 150 నుంచి 

400 క. మీ. వెడల్పున వ్యాపించి, సుమారు 5 లక్షల చ. కి. మీ. (పరేశంలో 

విస్తరించి ఉన్నాయి. అవి తృతీయ మహాయుగంలో మధ్యధరాసముదంలో 

నుంచి పైకి లేవనెత్తబడ్డాయి. వివ ర్తనిక (tectonic) ఉత్ప త్తిగల పర్వతాలకు 

ఇవి చక్కని ఉదాహరణ. దిహుళా ఆ నేకకోట్ల సంవత్సరాల వ్యవధిలో 

హిమాలయములు (పస్తుతపుటౌన్నత్యానికి వచ్చిఉంటాయి. పైకీ లేవనెత్తే 

ఈ చలనములు ఇంకా ఆగిపోలేదు, కనుకనే ఈ ప్రదేశం అస్టిరంగాఉండి 

భూకంపాలు వస్తూఉంటాయి. శిలా స్తరమఃలు ముడతలుపడడం, పెకిలేవడంవల్ల 

పర్వతములు అతిమందగతిలో రూపుదాలున్తాయి. ఈ వ్యవధిలో పాతనదులు తమ 

పాతశయ్యలను మార్చకుండా (పవహిస్తూ ఉండడంచేత మహాపర్వతశేణులను 

నదులు కో స్తున్నట్లు కానవసాయి. ఉదాహరణకి పశ్చిమవాహిని అయిన సెజ్ 

(శతద్రు) 6000 మీ. ఎత్తున్న రేంజినికోసి, న్నిట్వమైన పర్వతసాను వులమధ్య 

(ప్రవహిస్తోంది. 

హిమాలయ శేణి వంపుతిరిగి ఉ త్తరపార్మ్వము (0027ల 3166) గంగా సింధు 

మైదానం వైపు తిరిగింది. వాటి దక్షిణ సరిహద్దు 800 మీటర్ల పళ్చిమ సమోచ్చ 

"రేఖ (contour line) చేతనూ, 150 మీటర్ల (పాక్ సమోచ్చరేఖచేతనూ 
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చక్కగా నిర్షిష్టమై ఉంది. గిరిపీఠం ([00 1115) నుంచి ఉత్తరంగా హిమా 

లయాలు అతిత్వరితంగా 8000 మీ. ఎత్తుకు స్వల్పదూరంలో పైకిలేస్తాయి. వీటి 

శిఖరాలు నిరంతరమూ మంచుచే కప్పబడి ఉంటాయి. లోయలలోని హిమనదులకు 

మూలం అక్కడి హిమమే. హిమాలయాలలో చాలాభాగం హిమరేఖ (500% 

line) కు దిగువనేవుండి నదీ పవాహాలచేత కోయబడివుంది, 

హిమాలయాలను మూడు సమాంతర (లేదా రేఖాంశ) మండలాలుగా విభజించ 

వచ్చు. ఉత్తరాన మహాహిమాలయం (హిమాద్రి ; మధ్యలో చిన్నహిమాలయం 

(హిమాచలం) ; దక్షిణాన బయటిహిమాలయం (సివాలిక్). వీటిలో పార్వతిక 

రూపురేఖలు విభిన్నంగా ఉంటాయి. పామా,ది అనజుడో మపాపామాలయం మహో 
న్నతమై నిరంతరమూ హిమరేఖకన్న ఎత్తుగా ఉంటుంది. సరాసరిఎ త్తు 6000 మీ. 

ఎవరెస్టు శిఖరం (8848 మీ) (4 వ బిత్రవటం) ; కది (8011 మీ) కాంచనగంగ 

(8598 మీ; ధవళగిరి (8172 మీ ; వంగపర్వతం (8126 మీ; గేళర్చ్రమ్ 

(8085 మీ): గోసైన్ధన్ (8018 మీ); నందదేవి (7817 మీ) వంటి 

అత్యున్నత+ఖరాలు ఈ రేంజిలోనే ఉన్నాయి. ఈ మహాపర్యతచాసం తూర్పు 

పడమరలలో చటుక్కున వంపుతిరిగి అంతమైంది. మహాహిమాలయాల ఉత్తర 

సానువులు [క్రమంగా కిందికి దిగివచ్చి, సమాంతరంగా చాలాదూరం వ్యాపించిన 

(ప్రముఖ నదీలోయలలో ఆఖరు అవుతున్నాయి, 

హిమాచలం అనోబిడో బిన్న పొమాలయం 15 కి, మీ. వెడల్పుగల పర్వతపథం. 

పర్వతములు, లోయలు అన్నివై పులకూ వ్యాపించిఉన్నాయి. పర్వతాలు 0000 మీ, 

ఎ త్తువరకునూ, లోయలు 1000 మీ, లెవెల్ని చుందిస్తూనూ ఉన్నాయి. శిఖరాలు 

అన్నీ ఇంచుమించు ఒకేఎత్తులో ఉన్నాయి. దీనినిబట్టి ఈ పర్వత శ్రేణి కోసి వేయ 

బిడ్డ పీఠభూమి అని తెలుస్తోంది. 

నివాలిక్ అనబిడో బియటో వాొమాలయాలు గిరిపీఠములుగా ఏర్పడి, చిన్న 

హిమాలయాలకూ, మైదానాలకూ మధ్యగా ఉన్నాయి. వాటి చెడబ్బా 10 నుండి 

60 కి.మీ. వరకూ, సరాసరి ఎత్తు 600 మీ. వరకూ ఉన్నది. ఉపరికృతీయ 
(Upper Tertiary) అనసాదీయ నదీనికేసములవల్ల ఇవి ముఖ్యంగా ఎర్చడ్డాయి. 

భూచలనములవల్ల ఇవి ముడతలుపడి, (భంశములు చెందిఉన్నాయి. ఉత్తరదిశలో 
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డూన్లు (dn5) అనబడే సమతల లోయలలోకి దిగిఉన్నాయి. ఈ లోయలలో 

జనసమ్మర్షమూ, వ్యవసాయమూ అధికము, 

| ఆరావలీ పర్వతాలు నై బుతినుంచి ఈశాన్యంగా రాజస్థాన్ గుండా విస్తరించి 

ఉన్నాయి. ఇంచుమించు ఎడారివంటి బికనీరు, జోధ్ పూరు, జై సల్మీరులు ఈ పర్వ 

తాలకు పళ్చిమముననూ, సారవంతమైన ఉదయపూరు, జయపూరులు తూర్పుననూ 

ఉన్నాయి. వివ ర్రనిక ఉత్స త్తికల పర్వత శేణుల అవశేషములు ఇవి. ఆబూ 

కొండలమీద ఉన్న గురు?ఖర్ (1722 మీ ఆరావళీ పర్వతాలలో అన్నింటికన్న 

ఎ త్రెనది, 

వింధ్య పర్వత(శ్రేణి హిందూదేశ ద్వీపకల్పంలో ఇంచుమించు ఈ మూల 

నుంచి ఆమూలకి, సుమారు 1050 కి.మీ. దూరం విస్తరించి ఉంది, పేటి సరా 

సరి ఎత్తు 800 మీ. ఈ (శేణి ఒక ముఖ్యమైన జలవిభాజకం (water shed). 

సాత్పురా శ్రేణిలో కలసి ఇది దక్క_న్కి ఉత్తర సరిహద్దుగా ఏర్పడింది. 

సాళ్ళు ర్మాశేణి వింధ్యకు దక్షిణంగా దానికి ఇంచుమించు సమాంతరంగా 

విస్తరించి ఉంది. ఇందులోని శిఖరాలు చాలాభాగం 1000 మీ. పైబడి ఉన్నాయి, 

వాటిలో అన్నింటికన్న ఎ త్తయినద్ ధూఫ్ఘర్ (1050 మీ ఇది పవదమార్హా అనే 

గిరిపురం (hill station) దగ్గర ఉంది. సాత్పూరాపర్వతాలు ఆనేక సమాంతర 

(శ్రేణులుగా ఏర్పడి మధ్యలో సమతల విశాల లావా పీఠభూములను కలిగిఉన్నాయి. 

సాత్చురాపర్వత శ్రేణులు మధ్యలో వెడల్పు అధికమై, రేడియల్ (డెయినేజి 

(radial drainage) కలిగిఉన్నాయి. ఈ భాగంలో ఉత్తరాన మహాదేవపర 

తాలూ, దక్షీణాన గావిల్ ఘర్ పర్వతాలూ ఉన్నాయి. 

పథముటి కోనుమలు (నవ్యో ది) సము(దతీరానికి ఇంచుమించు సమాంతరంగా 

తపతీనదీముఖంనుంచి కన్యాకుమారినరకూ దక్కన్ పీఠభూమికి పడమటి 

సరిహద్దును ఆనుకుని విస్తరించి ఉన్నాయి. వీటి సరాసరి ఎత్తు 1200 మీ, 

తపతినుంచి 16° ఉత్తర అకాంశందాకొ ఈ పర్వతాలు కితిజసమాంతరంగా 

దిసాల్లు లావాపలకలతో నిండిఉన్నాయి. వీటిలో (టాపులు అధికం. ఈ కనుమలు 

కొన్నిచోట్ల తీర మెదానంనుంచి ఇంచుమించు న్నిటంగా 1000 మీ. పెకిలేచి 

ఉన్నాయి. దాని న్మిటమైన పార్శ్వాన్ని చూస్తూఉంటే, ఏదో పాతకాలపు సముద్ర 
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శీరస్టమైన న్మిటపుకొండ అనిపిస్తుంది, కానీ అది దిహుశా పళ్చిమభాగం ఇంకా 

పళ్చిమంగా దూరానికి జరిగిపోయిన (భ్రంశం అయి ఉండవచ్చు. భారత ద్వీపకల్పంలో 

ఉన్న నదులన్నీ = ఒక్క తపతీ, నర్మదలుతప్ప పడమటినుంచి తూర్చుకి 

(ప్రవహించి (వాటి మాతృస్థానమైన సడమటికనుమల శిఖరాలు అ రేవియాసముద్రా 

నికి 50 __680 క. మీ దూరంలో ఉన్నప్పటికీ) బంగాళాఖాతంలో పడడానికి 

ఈ (పత్యేకతే కారణం. ఈ కనుమల శిఖర రేఖ (త్యంబకందగ్గర, తంహినిదగ్గరా 

'రెండు పెద్ద పెద్ద నంపులు తిరిగింది. ఇవి గోదావరి, భీమనద్నీపవాహాలవల్ల కోయ 

బడి ఏర్పడ్డవే. ఈ భాగపు పడమటికనుమలలో కల్పూబాయ్ (1616 మీ); 

సాల్ హర్ (1667 మీ) ; మహాదిలేశ్వర్ (1488 మీ చాలా ఎతైన శిఖరాలలో 

ముఖ్యమైనవి, 

16° ఉత్తర అఆకాంశంనుంచి నీలగిరి పర్వతాలదాకా (గెనైట్, గ్నీస్లు 

దక్కన్ టాప్స్థానాన్ని ఆక్రమించాయి. ఈ ప్రాంతంలో కనుమలు తీరానికి 

చేరువగా విస్తరించి గూడలూరుదగ్గర నీలగిరి కొండలలో కలుస్తున్నాయి. కనుమ 
లకు అడ్డంగా తూర్పు పడమరలకు వ్యాపించిన పాల్తాటు అంతరం (౯p) ఉంది. 

ఈ ఆంతరం 144 మీ, ఎత్తున 24 కి. మీ. కనీసపు వెడల్పు కలిగిఉంది, ఈ అంత 

రాసికి సక్కనున్న కొండలు 1600 మీ. నుంచి 2000 మీ. ఎత్తువరకూ వ్యాపించి 

ఉన్నాయి. రెండు సమాంతర (భంశముల మధ్యని (ద్రవ్యం దిగబిడిపోవడ ౦వల్ల 

ఈ అంతరం ఏర్పడి ఉండవచ్చు. 

పాల్తాటు ఆంతరానికి దక్షీణానకూడా పడమటి కనుమలు వ్యాపించి ఉన్నాయి. 

* అనాయముడి (269 5 మీ.) అనే చోటినుంచి మూడు శేణులు = ఉత్తరంగా 

అనామలై , ఈశాన్యంగా పలనికొండలు, దక్షిణంగా కార్ల మన్ కొండలు (ఎలిమల్రై 

విస్తరించాయి. 

తూ డృ తశుములు * తూర్చుకనుమల ఉత్తరపుకొస ఒరిస్సా, ఆం(ధరాష్టాలలో 

ఉండి. ఉత్తరాన వాటి సరాసరి వెడల్పు 200 కి.మీ,, దక్షిణాన 100 కి. మీ. 

ఒరిస్సాలోని మహేం(దగిరి (1501 మీ.) అనే శిఖరం చుట్టుపక్కల ఉన్న తీర 

మైదానంలో కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ కనుమలు ఈశాన్య నై బుతిదిళలుగా 

విస్తరించాయి. ఇందలి శిలలు ఖోండలైట్ జాతికి చెందినది. 
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ఆం(ధలోని కడప, కర్నూలుజిల్లాలలో తస్ప మిగిలిన దక్కన్ లో ఈ తూర్పు 

కనుమలు అవిచ్చిన్న(శేణులుగా ఉండవు. పెన్నార్, కృష్ణానదులమధ్య ఉత్తర 

దక్షిణ దిశలుగా వి స్పరించిన తూర్పుకనుమలియొక్క సమాంతరములై స రేంజిలు, 

లోయలు ఉన్నాయి, వీటిలో అతిముఖ్యమైన రేంజి నల్లమల. ఇది కోరమాండల్ 

తీరానికి సమాంతరంగా విస్తరించి ఉంది. మైసూరురాష్ట్రంలోని శివసముదందగ్గర 
కౌ వేరీనది ఈ కనుమలను అడ్డంగాకోపి, హోగెనకల్దగ్గర జలపాతంగా పడు 

తోంది. కనుమల దక్షిణపుకొనదగ్గర బిలిగిరిరంగన్ కొండలు (అన్నింటికన్న 
ఎత్తైన శిఖరం 1750 మీ.) ఒక (పత్యేకశేణిగా ఏర్పడ్డాయి. 

తూర్పుకనుమలకు తూర్పుగా మరి రెండు పర్వత సమూహాలు ఉన్నాయి. 

దక్షిణసమూహంలో షెవరాయ్కొండలు, ఉ త్రరసమూహంలో జవాదీకొండలు 

(ప్రసిద్ద మైనవి. 

తూర్పు పడమటి కనుమలు నీలగిరి దగ్గర కలసుకుంటాయి. మెదానంనుంచి 

బహునిటంగా నీలగిరికొండ పెరిగిఉంది, బహుశా ఇది ఒక [భంశపరిఖాలంబము 

(12016 scarp) అయి ఉంటుంది. తూర్పుకనుమలలాగే సీలగిరికొండలు ముఖ్యంగా 

ఈశాన్య నై బుతిదిళలలో వి స్తరించాయి, వీటిలో అత్యున్నత మైన శిఖరాలు 

దొడ్డబెట్ట (2687 మీ, మాకుర్తి (2554 మీ.) అనబడే నీలగిరికొండల నై బుతి 

భాగాన్ని అడ్డంగా ఖండిస్తూ సర్వత ₹ేణులు, తోయలు ఉన్నాయి. మిగిలిన నీలగిరి 

(పదెశం ఎత్తుపల్లాలతో, గడ్డి మొలిచిన గుండ్రని కొండలతో, దట్టమైన అడవు 

అతో నిండిన విశాలమైన లోయలతో నిండిఉంది. 



ఎవీమిదవన (పకరణము 

మెదానములు, పీఠభూములు 

మెదానములు - వాటి పుట్టుక 

'మెదానాలు సాపేక్షంగా పల్ల పుభూములు. ఇందు ఎత్తుపల్లాలు తక్కు_వగా ఉంటాయి. 

అవి బాగా చదునుగాగానీ, కొద్దిగా వాలుగాగానీ ఉంటాయి. అవి భూమిలో పలి 

శ కులవల్ల గానీ, లేదా ఎత్తుపల్లాలను సరిచేసే బాహిరశ కులవల్ల గానీ ఏర్పడి 

ఉండవచ్చు. వీటిలో కొన్ని చిన్న సెజువి, కొన్ని బాగా పెద్దవికూడా ఉన్నాయి. 

మానవుని జీవనంలో మైదానాలకు చాలా ప్రముఖస్థానం ఉంది. (ప్రపంచం 

లోని మహాపట్టణాలు చాలాభాగం మెదానాలలోనే నిర్మింపబడ్డాయి. (ప్రజలలో 

చాలాభాగం మైదానాలలోనే నివసిస్తున్నారు. దీనికి కారణం (ప్రసంచంలోని పెద్ద 

పెద్ద భాగ్యవంత మైన వ్యవసాయక్షేత్రాలన్నీ మెదానాలలోనే ఉన్నాయి. ఎత్తు 

పల్లాలు అధికంగాలేని మెదానాలమీద (పయాణసౌకర్యాలూ, వార్తా పసారసాధనాలూ 

పర్వతాలమీదకం పేనూ, పీఠభూములమీదకం పేనూ సులభం. 

తీర పాంతాలసముద్రపునేల పైకి లేవనె త్తబిడడంవల్లను గానీ, సమ్ముదం 

వెనుకకు తోసివెయ్యడంవల్ల గానీ విస్తారమైన పెద్ద పెద్ద మెదానాలు ఏర్పడ్డాయి. 
అటువంటి మైదానాలు ఖండముల సరిహద్దుల దగ్గర సము[ద్రతలానికి కొద్దిగా పైన 

కనబడతాయి. వీటిని తీరొన్స మైదానాలు. (60425446 plains) అంటారు. ఖండము 

లకు లోసలఉండే మెదానాలను అంతరోన్ట మైదానాలు (interior plains) ఆంటారు. 

ఖండములలో కొంతభాగం పటలవిరూసణంవల్ల పైకి లేవనె_త్తబడి, శిలలలో స్థల 
చలనం ఆంతగా కలుగక, స్థలఉపరితలంలో ఎత్తుపల్లాలు అధికంగా కలుగక 

పోతే వాటిని ఉన్నత మైదానోయులు (427842 plains) అంటారు, 

గాలివల్ల, సీటివల్ల ఇంచుమించు ఆధారతలందాకా హెచ్చుతగ్గులు అధికంగా 

లేకుండా చదునుచేయబడ్డ (పదేశాలను (వయ మైదానాలు (pene plains) అంటారు. 

(పాయమెదానాల ఉపరితలం చదునుగా ఉండదు, కొద్దిగా వాలుకలిగి, అక్క. 



డక్కడ దీవులలాగ చిన్నచిన్న కొండలు అపరదనావశేషాలుగా మిగిలిపోయి 

ఉంటాయి. (ప్రస్తుతం ఆధారత లందగ్గర నున్న (పాయమెదానాలు బహుతక్కు_న. 

కాని ఉత్థావిత పాయమెదానాలు చాలా ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని నిజమైన 

మైదానాలు. 

వరదై దానాలవా, డౌ ల్హామై దానాలవా ఉత్ప త్తిరీత్యానూ, భౌగోళికస్టితిరీత్యానూ 

దగ్గర సంబంధం ఉంది. శాఖో సశాఖలై న (ప్రవాహాలు, చి త్తడినేలలు, ఆక్స్ బౌ 

సరస్సులు (0౫-bow lakes), ము _క్రకయ్యలు (abandoned channels) అటు 

వంటి మెదానాలలో బహుసామాన్యం, మట్టి చాలా సారవంతమైనదే కాని, 

వరదల [ప్రమాదం అధికం. 

తీరస్థమైదానాలు తాత్కాలిక మైనవి. అవి స్టానీయపటలనిరూపణమువల్ల మునిగి 

పోనూవచ్చు, పెకిలేవనూవచ్చు. కాని, అంతరస్థములైన మహామైదానాలు స్వల్ప 

భేదాలతో బహుకాలం నిలిచిఉంటాయి. (ప్రస్తుతం ఆధారతలందగ్గరఉన్న మైదా 
నాలు 1పవాహాపరదనానికి గురికావు. వాలు ఎక్కువగాఉన్న మెదానాలు అసరదనం 

వల్ల బాగా మారిపోయి, (కమాంతరాలమీద పర్వతములుగానూ, పీఠభూములు 

గానూ మెరకపల్లములతో గట్టిపడతాయి. 

భారత దిశపు మైదానాలు 

భారతదేశపు మైదానాలు పురాతన నాగరికతాపీఠాలు కావడంవల్ల మానవ 

సమాజందృష్లా అవి చాలా (ప్రముఖమైనవి. భారత దేశంలో ఇంచుమించు 

అన్నిరకాల మెదానాలూ ఉన్నాయి. 

వం! 

ఇది హిమాలయాలకు దక్షిణాన ఉంది, పడమట రాజస్ధాన్ అల్పజలక 

(semi-arid) మెదానాలనుంచి తూర్పున గంగా డెల్లావరకూ వ్యాపించిఉంది. దీని 

ఉత్తరసరిహద్దు సునిర్దిష్టమై ఉంది కానీ, దక్షిణపుసరిహద్దుమ్మాత్రం వంకర 
టింకరగా భారతీయ ద్వీపకల్పాన్ని ఆనుకుని ఉంది. నిమ్నసమావలనమువల్ల నో 

లేక వ్మిభంశపు లోయ (rift valley) వల్లనో ఈ గంగాసింధుమైదానం ఏర్ప 

డింది. (ప్రస్తుతం ఇది జలోఢమైన (ద్రోణి. దీని మొత్తం వైశాల్యం 6,52,000 

జలోఢ మెదానములు: వీటికి గంగా సింధు మైదానం చక్కని ఉదాహరణ, 
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చ. కి. మీ. ఇందులో మూడవవంతు పడమటి రాజస్థాన్ లోని అల్పజలక(పదే 

'శంలో ఉంది. ఈ జలోఢపు మందం గంగామైదానంలో అత్యధికంగానూ, 

పడమటిమైదానాలలో స్వల్పంగానూ ఉంది, ఈ మైదానతలం గంగాముఖద్యారం 

దగ్గర జ్యారీయత లం (tide level) తో సమంగానూ, పంజాబులో సముద 

తలానికి 200 మీ. పైనా ఉంది. గంగా సింధు నదులకు చాలాదూరం సమాంత 

రంగా (పవహించే ఉపనదులు చాలా ఉన్నాయి. 

పంజాబులోని ఈ మైదానపు అల్పజలకభాగాలు దక్షిణానికి విస్తరించి క్రమంగా 

రాజస్థాన్ లోవి థార్ ఎడారి అనబడే నిర్ణలమైదానంలో విలీనం అవుతాయి. 

ఈ భాగం గంగా సింధుమైదానంలోని ఒకభాగమే అయినప్పటికీ డీనికీ మిగిలిన 

మైదానానికీ భేదం ఉంది. ఇక్కడ (ప్రవాహోదకస। క్రియతకన్న పవనస[కియత 
అధికం. ఈ నిర్ణల మైదానంలో చాలాభాగం పెర్మో = కార్చానిఫెరస్ యుగంలో 

సము(ద్రనిమజ్జిత మై ఉండేది. అభినూత (Pleistocene) యుగంలో ఈ భాగం 

పైకి లేవనెత్తబడింది. ఎండిపోయిన అనేక నదీశయ్యలు ఆ (పాంతంలో ఉండడం 

. గమనిస్తే అది ఒకప్పుడు చాలా సారవంతమైనది అని తెలుస్తుంది. (ప్రస్తుతం 
(ప్రవహిస్తున్న నది ఒక లూనీ (సాల్ట్ రివర్) మాత్రమే. ఈ నది బయలుదేరినచోట 

సీరు తియ్యగానే ఉంటుంది. మధ్యలో కొంచెం ఉప్పగా ఉంటుంది. సముదంలో 

కలిసెముందు బాగా ఉప్పగా ఉంటుంది. అల్పజలకపాంతంలో ఉప్పునీటిసరస్సులు 

చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో సంభార్ సరస్సు చాలా పెద్దది. జై సల్మీరుకు ఉత్తరంగా 

“రాన్ "లు అనబడే ప్తాయాసరస్సులు చాలా ఉన్నాయి. ఇవి (దోణులలాగ 

ఉంటాయి. వీటిలోకి నీరు అన్నివై పులనుంచీ రావడానికి అవకాశం ఉంది కానీ, 

ఇవి సాధారణంగా ఎండిపోయి ఉంటాయి. బార్మర్ (ప్రాంతంలో ఇసుకదిబ్బలు 

శ0 నుంచి 100 మీ. ఎత్తువరకూ ఉంటాయి. 

గంగా మైదానం 8,87,000 చ. కి. మీ. వి_స్తర్హ ౧ కలది. ఇది ఉత్తర్ప్రదేశ్, 
బీహారు, పళ్చిమబెంగాలులలోకి వ్యాపించింది. ఈ మైదానపు సడమటిసరిహద్దు 
పక్కగా యమునానది 800 కి. మీ. దూరం (పవహించి, అలహాబాదుదగ్గర గంగా 

నదితో కలుస్తోంది. ఇంకా కొంచెం తూర్పుగా వీహారు మెదానం ఉంది. ఇది 

చదులమయం. దీని దక్షిణసరిహద్దును ఆనుకుని గంగ (ప్రనహిసోంది. ఇక్కడ 
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గాగరా, గండక్, కోసీ అనే మూడు పెద్ద ఉపనదులు గంగలో కలు స్తున్నాయి. 

నేపాల్లోని హిమాలయపాదపీఠందగ్గర 2000 మీ. లోతువరకూ _జలోఢ 

(పాంతంగా చేస్తున్నవి ఈ నదులే. 

ఉత్తరబెంగాలు మైదానం తూర్పుహిమాలయపాదపీఠంనుంచి బెంగాలు 

దోణియొక్క ఉత్తరసరిహద్దుదాకా వ్యాపించిఉంది. (బహ్మప్పుత్రలో కలిసే 
నదులు దీని తూర్పుభాగాన్నీ, గంగ ఉపనదులు దీని పడమటిభాగాన్నీ తడుపు 

తున్నాయి. ఇంకా దక్షిణాన బరింద్ మైదానంఉంది. ఇవి అభినూతనయుగంలో 

ఏర్పడిన పాత గంగా డెల్టా. అదే దరిమిలాని పైకిలేచి, కోసివేయబడి, వేదికలుగా 

ఏర్పడింది. బెంగాలు (దోణిలో ముఖ్యమైనది గంగా డెల్లా, ఇఏ పల్ల ంగాఉన్న 

సనమతలదేశం. సముదపు నీటిమట్టం మరో 8 మీ. ఎత్తు కనుక పైకిలే స్తే ఇది 

పూర్తిగా మునిగిపోతుంది. సుందర్వనములలో జలోఢమైదానం సుమారుగా 

అపరదన ఆధారతలమునకు దగ్గరగా ఉంది. దీనిలో ఎన్నెన్నో కాలువలు, నీటి 

కయ్యలు ఉన్నాయి. 

హిందూదేశపు (పాక్పళ్చిమతీరాలను వర్షి౦చేటప్పుడు భారతీయ ద్వీపకల్పం 

లోని జలోఢమెదానాలను గురించి తెలుసుకుందాం. 

వోదికాయ క్ర వై దానాల * హిమాలయప్రాంతంలో చాలానదులు చాలా ఎత్తున 

మెదానాలను తయారుచేసి, తరువాత వాటిసి వేదికలుగా కోళాయి. (ఓ వ బళ 

వటిము) కాశ్మీరులో సింధునది, పంజాబు హిమాలయంలో న్తెక్నది, కుమావ్ 

హిమాలయంలో గంగానది ఈ విధమైవ వేదికాయు క్త మైదానాలను అనేక (ప్రదే 
శాలలో ఏర్పరచాయి. 

నరోవరీయ మైదానాలు (Lacustrne plains) హిమాలయములమీద, తదితర 

పర్వతాలమీద సామాన్యంగా ఉంటాయి. వేల్ ఆఫ్ కాశ్మీర్, ఇంఫాల్ (దోణి 

అనేవి అటి బహుపురాతన సరస్సులకు చక్కని ఉదాహరణలు, ముందర అవి 
జలభరితములై. తరువాత పైకి (ప్రస్తుతస్పితికి లేవనె త్తబడ్డాయి. 

భారత దేశంలోని బహుసుందర మైన (ప్రదేశాలలో ఒకటి అయిన కాశ్మీరులోయ 
వాయవ్యంనుంచి ఆగ్నేయంగా 150 కి. మీ. పొడవున, 80 కి.మీ. వెడల్పున 

ఉంది. డీని సరాసరి యెత్తు 1700 మీ. ఈ లోయచుట్టూ పర్వతవలయం ఉంది. 
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దక్షిణాన పీర్ పంజాల్ పర్వతాలు, ఉత్తరాన మహాహిమాలయాల ఉ త్తరపుకొన 

ఉన్నాయి. జీలమ్నది ఈ లోయకు అడ్డంగా దకీణంనుంచి ఉత్తరానికి (పవ 

పిస్తోంది. 

మణిపూర్ కొండల మధ్యభాగంలో పెద్ద ఇంఫాల్ ద్రోణి ఉంది. అది 50 
కి మీ. పొడవున, 860 8. మీ. వెడల్పున ఉన్నతపర్వతపరివృత మె ఉంది, 

పురాతన సరస్సుయొక్క శయ్య అయిన ఈ మైదానం అభికేందక మైన (దెయినేజి 
(centripetal drainage) కలిగి ఉంది, 

వొమానీ మై దానములు (Glacial plains):  కాశ్మీరహిమాలయానికి ఈశా 

న్యంగా లడక్ మెదానం ఉంది. ఇది షియోక్ నదికి తూర్పుగానూ, చాంగ్ చెన్ మో 

నదికి ఉ త్తరంగానూ ఉంది. ఈ సమతల లోయలో పూర్వం హిమనదులు (పవ 

హించిన గుర్తులు చాలా కనిపిసాయి. 

గీరివద్ మెదానాలక (Piedmont plains) చక్కని ఉదాహరణలు హిమాలయ 

పర్వతపాదందగ్గర కనిపిస్తాయి. పంజాబులోని గిరిపద మైదానాలు వాగులవల్ల 

"వేదికలుగా కో యబడ్డాయి. ఈ వాగులు ఏడాదిలో చాలాభాగం ఎండిపోయి 

ఉంటాయి. 

సాధారణంగా పర్వతమయంగా ఉండే నిర్షల మైదానాలు ఆరావళీ పర్వతాలకు 

పడమరగా, ముఖ్యంగా జై సల్మీరు పట్టణ సమీపంలో కనిపిస్తాయి. లావా మైదానాలు 
పళ్చిమభారత౦లో కొంకణ్ తీరంలో ఉన్నాయి. పర్వతముల (ప్రతిసరణము 
(recession) వల్ల ఏర్పడే 'వెశీ మైదానాలు (Pediplains) దక్షిణ భారత దేశంలో 

ఎక్కువ. నిరత జాతి (emergent type) చెందిన లీరోన్గమై దానాలు ద్వీపకల్పంలో 

హెచ్చు. ఇందులో లాగూనులు (1280005), పళ ఎ్రజలములు (backwaters) 

అధికం. పూర్వయుగములలో ఏర్పడి, తరువాత పైకి ఎ త్తబడిన [ప్రాయమైదానాలు 
(peneplains) నీలగిరి, షిల్లాంగ్ కొండలలో కొండ+ఖరాలమీవ కనిపిస్తాయి. 

పీఠభూములు, వాటి పుట్టుక 

సువిశాలంగా, చదునుగా ఉన్న ఉన్నత్మ్పపదేశాలను పీఠభూములు అంటారు. 
సాధారణంగా (పక్కలనున్న నేలకి పీఠభూమి అంచులు పెకిలేచుటగాని, లేదా 
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కిందికి హఠాత్తుగా దిగజారిపోవుటగాని జరుగుతుంది, శనస్న్మళొన్టలం అన్న మాట 

కేవలం సాపేక్షం, ఏమంటే కొన్ని పీఠభూములు కొన్ని పర్వతాలకన్న ఎత్తుగా 

ఉండవచ్చు, కొన్ని మైదానాలు పీఠభూములకన్న ఎత్తుగా ఉండవచ్చు. పీఠభూముల 

ఉపరిత లములు మెదానాలలాగే సమత లంగాగానీ, కొద్దిగా వాలుగాగానీ, కొండలకో 

నిండిగానీ ఉండవచ్చు. ఒక్కొక్కప్పుడు నదులు వాటిని అనేకవిధాలుగా కోసి 

వేయడంచేత అసలు వాటి పీఠభూమి లక్షణాలు కోల్పోయి అవి పీఠభూములు గా 

గుర్తించుట కవకాశం లేకుండా పూర్తిగా మారిపోతాయి. 

వటిలబిదావక వఠలతూములు (Diastrophic plateaus). భూమిమీది బాగా ఎ తెన 

పీఠభూములన్నీ పటలవిరూపణంవల ఏర్పడినవే. పైకి లేవనె త్రబడిన తరువాత 
అపరదనకములచేత కొన్నిసందర్భాలలో అగ్నిపర్వతస కియతచేత, సూక్ష్మ 
భూచలనములచేత వాటి రూపురేఖలలో మార్పులు వచ్చాయి. (1) అంతరవర్శ్యతీయ 
dom (intermontane plateaus) అనీ, (2) వర్ఫోంలోవరివోవ్షీత దీ ధి భూములు 

న! 

plateaus) అనీ వాటిని మూడుతరగతులుగా విభజించవచ్చు. 

(mountain border plateaus) అనీ, (3) ఉజారయ క దీతభాూములు (207284 

అంతరపర్వతీయ పఠభూములు చాలా ఎత్తుగానూ, విశాలంగానూ ఉండి, 

వివిధస్తలాకృతులను కలిగిఉంటాయి. టిబెట్టు పీఠభూమి వీటికి చక్కని ఉదా 

హరణ, ఈ నుహాసీఠభూమి 12,00,000 చ. కి. మీ. విగ్తీర్ణం కలిగి ఉంది. దీని 
సరాసరి యెత్తు 4000 మీ. కు పైబడి ఉంది. అందులో చాలాభాగాలు సముద 

తలానికి 6000 మీ, పైగా ఎత్తున నున్నాయి. ఆసియాలో కెల్ల పొడవైన కున్లున్ 

పర్యతాలు, హిమాలయములు, కారకోరం, తెయిన్ షాన్ పర్వతాలు దీనిని చుట్టి 

ఉన్నాయి. 

పీఠభూములు చాలాభాగం సర్యతశేణులను ఆనుకుని ఉంటాయి. పర్వతాలను 

పెకి లేవనెత్తిన శక్తియే వీటినికూడా పైకి ఎత్తింది. వలనమువల్ల నూ, (భ్రంశము 
వల్లనూ విశాలప్రదేశములు పైకి లేవనె_త్తబడి ఉధారయుక్త పీఠభూములు 

ఎర్చడుతాయి, 

జ్వాలాముఖి వీళచూములు (Volcanic plateaus): అగ్నిపర్వతములు తరుచు 

వెల్మిగక్కిన లావావల్ల కొన్ని పెద్ద పెద్ద పీఠభూములు ఏర్పడ్డాయి. అట్టి 
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““నీఠభూచు లావాలు”” సాధారణంగా బసాల్స్తో నీండిఉంటాయి. ఈ విధంగా 

ఏర్పడ్డ పీఠభూములకు దక్కన్ (టాప్స్ ఒక చక్కని ఉదాహరణ. ఒక్కొక్క 

ప్పుడు నేలమీద పడిన లావా ఆ నేలకు కవచంలాగ ఏర్పడి, చుట్టుపక్కల నేల 
కోసుకుపోయినప్పటికీ ఈ భాగంమా(త్రం ఎత్తుగా మిగిలి నిమ్నీకృత (degraded) 

పీఠభూములు ఏర్పడవచ్చు. 

అవరదన వీళభూములు (Erosional plateaus) జల్మపవాహములవల ఉన్నత 

మెదానములలో కొంతభాగం కోసివేయబడి, లోయలమధ్య సమతల ఉన్నత 

(పదేశాలు మిగిలిపోయి, నిమ్నపీఠభూములు ఏర్పడుతాయి. 

పర్యతములలాగే పీఠభూములుకూడా కాలక్రమేణా కోతబడి అరిగిపోతాయి. 

నదులవల్ల, తదితర అపరదనకారకములవల్ల నూ కోయబకి, వివిధ అవస్థ లలో 

కనిపిస్తాయి. మరీ అధికంగా కోయబడకపోతే, వాటి సమకలపచదేశాలు మెదానాల 

స్థలాకృతిని పోలిఉంటాయి. అత్యధికంగా కోయబడితే పీఠభూముల విశిష్టలక్ష 

ణాలు పోయి, సన్నని మిట్ల్టలు. లోతైన వాగుఐ, ఆఖరికి కొండలు, లోయలు 

కూడా వాటిస్థానంలో కనిపిస్తాయి. అపరదనం ఇంకా కొనసాగితే పీఠభూముల 

ఉచ్చితత (relief) తగ్గి, అవి [కమంగా (పాయ మైదానాలుగా మారుతాయి. 

భారత దేశపు పీఠభూములు 

తీరస్టమైదానాలను మినహాయిస్తే భారతీయ ద్వీపకల్పాన్ని ఒక మహాపీళ 
భూమిగా భావించవచ్చు. బహువిశాలమైన సమతలమెదానాలు, లేదా వాలుమెదా 

నాలు, అక్కడక్కడ 800 నుంచి 900 మీ. ఎత్తుగల శంఖాకారపు కొండలు, 

లేదా గుండ మైన కొండలు, సరిహద్దులలో పరిథాలందిములు (532203) ___ ఇవీ 

పీఠభూమి (ప్రధాన లక్షణాలు, 

మధ్యపదేళ్ లో వింధ్యకు ఉ త్రరంగాఉన్న మాల్వా పీఠభూమి లావా (పవ 

హించడంవల్ల ఏర్పడింది. సమతలశఖర ఆరణయు క్రపర్వతములు, మధ్య 

మధ్య వాలు కలిగిన మెదానములూ ఉన్నాయి అక్కడ. మాల్వా పీఠభూమికి 

దక్షిణంగా వింధ్యపీఠభూమి ఉంది. ఆందులో ముఖ్యంగా కౌంబియన్ యుగానికి 

సంబంధించిన నదీసాగరీయనిక్షేపాలు ఉన్నాయి. ఇది అనేకసార్లు పైకి లేవనెత్త 
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దిడీ (పాయ మైదానంగా చేయబడింది. (పతి రోధక కార్ బైటు శిలానిర్మి త మైన 

(పాక్పళ్చిమదిశలలో ఆపరదిత పరిభాలంబములతో నిండిన నమతల?ఖరం కలిగినో 

అభినతి అది. 

బెంగాలు దోణికి పడమరగా ఛోటానాగపూరు పీఠభూమి ఉంది. ఇందులో 

(వముఖమెనభాగం రాంచీ పీఠభూమి. దీని వైభాగపు సరాసరి బౌన్నత్యం 700 మీ. 

గుండని (గ్రానైట్ మోనేడ్ నాక్లూ, కొంచెం ఎత్తుగాఉన్న వరద మైదానపు 

'వేదికలూ ఈ (పాయ మైదానపు ముఖ్యలక్షణాలు. పీఠభూమి ఆంచులవద్ద లోతుగా 

కోయబడి పరిఖాలందిములు ఏర్పడుతాయి. ఈ (ప్రదేశానికి సడమటిభాగంలో 

“మీసా** వంటి పీఠభూములు ఉన్నాయి. ఇవి ఒకనాటి విశాల ప్రాయమెదానపు 

అవశేషాలు. 

నర్మదానదికి దక్షిణాన ఉన్నత పీఠభూములు చాలా ఉన్నాయి. బేతూల్ పీఠభూమి, 

సాత్పురాలో 1200 మీ. ఎత్తున్న కేంద్ర లావాపీఠభూమి వీటిలో ముఖ్యమెనవి, 

భారతదేశంలో  దక్కనుపీఠభూమి అన్నిటికన్న పెద్ద పీఠభూమి. ఇది 

7,00,000 చ. కి. మీ. (ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించి, తూర్పువైపుకీ ఉ త్తరానికీ వాలు 

కలిగి ఉంది. 800 మీ. సమోచ్చరేఖను దీనికి తూర్పు ఉత్తరసరిహద్దులుగా నిర్వ 
చించవచ్చు. పడమటి కనుమలు దీనికి పడమటి సరిహద్దు. మహారాష్ట్ర లోఉన్న 

ఈ పీఠభూమితాలూకు భాగం దిసాల్స్ తో నిర్మితమై ఉంది. సమతలశిఖరములు, 

నిటపుచరియలు కలిగిన కొండలమధ్య గోదావరి, భీమ, కృష్ణానదులు (ప్రవహిస్తు 
న్నాయి. ఆంధ(పదేశ్ లోని ఈ పీఠభూభాగం (పికాం|బియన్ గ్నీస్తో తయా 

రెంది. గుండ్రని కొండలు, వాలుమైదానాలు ఈ (ప్రదేశపు స్థలాకృతి లక్షణాలు. 

భారత దేశ స్థలాకృతీచితంలో స్ఫుటంగా కానవచ్చే మైసూరు పీఠభూమికి 

600 మీటర్ల సమోచ్చరేఖ సరిహద్దు. ఈ పీఠభూమి పడమటి కనుమలను తాకుతూ, 
తూర్పున తూర్పుకనుమలు సరిహద్దుగా కలిగి ఉంది. దీని దక్షిణసరిహద్దుని ఆనుకుని 

నీలగిరి ఉంది. 1897 నాటి మైనూడ 7వ ట్లో (వాస్తూ బి. ఎల్. రైస్ ఈ విధంగా 

వర్ణించారు. ““దక్షీణదిశను కాపలాకాస్తున్న ఒకరాక్షసుని [బహ్మాండమైన 

శిరస్సులా నీలగిరికొండలు ఉన్నాయి. ఆ రాక్షసుడు పాక్సశ్చిమకనుమలు అనదిడే 

(ర్ 
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తనచేతులు చాచి మైసూరు పీఠభూమిని ఆలింగనంచేసుకుంటున్నాడా అన్నట్లుగా 

ఉంది.” భూఆకృతి శాస్ర్రదృష్యా మైసూరు పీఠభూమిని మాల్నాడ్, మైదాన్ 

అని రెండుభాగాలుగా విడదీయవచ్చును. మాల్నాడ్ అనేది సడమటి కనుమలను 

ఆనుకొనిఉన్న పర్వత (ప్రదేశం. దీని సరాసరి వెడల్పు 80 కి. మీ. దీని సరాసరి 

యెత్తు 1000 మీ. ఇది న్నిటమైన కొండలుగానూ, లోతైన లోయలుగానూ 
కోయబడింది. ఈ మాల్ నాడంతా ఆతిదట్టమైన అడవులున్నాయి. మెదాన్ అనేది 

(గెనైట్, గ్నీస్, షిస్ట్ కొండలతో ఎర్బడ్డ వాలు మైదానం, 
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పటలవిరూపణ (ప్రక్రియాఫలితంగా అనేకయుగాల చరిత్రలో భూపృష్టంలో చిన్నవీ 
పెద్దవీ రకరకాల కదలికలు కలిగేయి. అటువంటి సంక్షోభాలకు నిదర్శనాలు చల 
కేశాలలో చక్కగా కనిపిసాయి. ఒకకాలంలో డతిజసమాంతరంగా ఉన్న 

ఆవసాదీయ స్తరములు ఈ కల్లో లములవల్ల ముడతలుపడి, నలిగి, విరిగిపోయాయి. 

భూచలనములవల్ల మార్పులుచెందిన శిలా(ద్రవ్యం ఏ ఆకారంలో ఉన్నదో 

తెలుపడానికి “నంరచన”* అన్న పదం వాడుతారు. ఒక్ళపదేశపు సంరచనను 

తెలుసుకోవాలంటే ఆ ప్రాంతపు బావైజ్ఞానికబి(తాన్చి తయారుచేయాలి. ఆ (పదే 

శంలో ఉపరితలంమీద కనబడే వివిధరకముల శిలలు, వాటి వయస్సు ఆ చిత్రంలో 

చూపబడతాయి. సాధారణంగా సమోచ్చరేఖల సాయంతో ఆ స్థలాకృతి చూప 

బడుతుంది. దానినిచూ స్తే అక్కడి శిల్నాదవ్యపు (త్రివిమీయ (Three 61లు- 

sional) ఆకృతి తెలుస్తుంది. 

భూపృష్టశిలలలో ఆశాంతి (disturbance) కలుగజే స్తే, దాని దిలంయొక్క_ 

(పమాణాన్నిబట్టి శిలలు వంగశం గాని, ఎరగిపోవడం గాని జరుగుతుంది. వంగితే 

ముడతలు, విరిగితే విభంగములు ఏర్పడుతాయి. భూవై; జ్ఞానికసంరచనలమీద 
(ప్రకృతిదృళ్యాలు, స్టలాకృతి ఆధారపడి ఉంటాయి. కనుక కొన్ని ముఖ్యమైన 

సంరచనలను వివరిద్దాం. 

అవసాదీయశిలలలో చాలాభాగం మొట్టమొదట కితిజసమాంతరంగాఉన్న 

సమతలంమీదగానీ, కొద్దిగా వాలుఉన్న (పదేశంమీదగాని వికి పం అవుతాయి. 

కనుక, మందమైన _స్తరములు బాగా వాలుగా ఉన్నట్లు కనిపి స్తే, ఆ_స్తరములు 

నికి పం ఆయాకనే కదలికలు సంభవిం చాయవనీ, వాటివల్ల ఆ స్తరములలో వాలు 

ఏర్పడిందనీ తెలుస్తుంది (లొ న బృితోవటం). నిర్దుష్టమైన భూవై జ్ఞానికపటమును 

తయారుచేయడానికీ, సంరచనలను విశదపరచడానికీ, అట్టి వాలు స్తరముల తీరును 
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జాాగత్తగా నిర్ణయించడం అవసరం. ఇందుకోసం సం స్తరణతలంయొక్క 

ఆస్పత్రి?” (dp) ని కొలుస్తారు. 

స్తరం కిందికి వాలిఉన్న దిశనుంచి కొలిస్తే _స్తరం కీతిజంతో చేసే అత్యధిక 

కోణాన్ని “4౪” లేక “నన్ను ము” అంటారు. నిమ్నకోణాన్ని క్షైనోమీటరు సహాయం 

తోనూ, నిమ్నదిశను దిక్సూచి (600౫౧235) సహాయంతోనూ కొలుస్తారు. 

క్షితిజసమాంతరంగాఉన్న _స్తరమునకు నతి లేదు. వాలిఉన్న _స్తరము కై తిజతల 

మును ఖండించే దిశను అనులంబదిశ (strike) ఆంటారు. అనులంబదిశ 

ఎల్ల ప్పుడు నిమ్నడిశకు సమకోణంలో ఉంటుంది. 

బయటికి వ్యక్తం అవుతున్న సం స్తరణశిలో పరిత లాన్ని దృక్ళుంకయు (04/- 

(70) అంటారు. భూవైజ్ఞానిక_స్తరముల స్థితిమీద భూమ్యుపకితలంమీది దృశ్యంశ 

రూపం ఆధారపడి ఉంటుంది. భూమి చదునుగా ఉన్నచోట కై తిజ_స్తరములా 

అత్యధిక దృశ్యంశములను ఏర్పరుస్తాయి. ఎత్తుపల్లములున్న (ప్రదేశములలో 

అటువంటి _స్తరముల తాలూకు భూవై జ్ఞానిక సరిహద్దులు క్షీతిజస మాంతరంగా 

ఉంటాయి, కనుక స్థలాకృతీస మోచ్చ రేఖలకు (Topographical contours) 

సమాంతరంగా ఉంటాయి; లేతవయస్సులో ఉన్న ఉన్నత స్తరములు కొండశిఖ 

రాలమీదనూ, వయసుమీరిన నిమ్న స్తరములు లోయల క్రిందనూ ఉంటాయి. కొండ 

శిఖరాలమీద ఉండే దృశ్యంశములను అమా౭న్థితములు (outliers) అంటారు, వృద్ద 

శిలాపరివృత మైన శిశుశిలాదృశ్యంశములు ఇవి కఠిన స్తరములు అపరదనమును 

ప్రతిరోధిస్తాయి. కనుక కొండలలాగ నిలువబడుతాయి. మృదు _స్హరములు త్వరగా 

అరిగిపోయి గోతులు ఏర్పడుతాయి. ఈ విధమైన పక్షపాత అపరదనము (diffe- 

rential erosion) వల్ల నే (పకృతిదృళ్యాలు అనేక బిళిషాక్ళతులతో కనిపిస్తాయి. 

వివిధకారిన్యములుగల స్వల్పనత స్తర్యశేణివల్ల అనౌప్పవమైన రెడ్డిలు రల పరిఖభాలంద 

ప్రదేశము లేర్పడుతుంది. (ప్రతి రిడ్డిలోనూ న్నిటపుచరియ (పరిఖభాలంబము) అపర 

దనమువల్ల అరిగిపోయిన _స్తరపార్శ్వములను సూచిస్తుంది. వాలు తక్కువగా 

ఉన్న వెపును “శివ్ స్లో?” (41p-5l0p౭) అంటారు. ఈ రెండు ఆకృతులనూ 
కలిపి ఆవ యెస్టా* (cuesta) అంటారు. డిప్ =స్టోపు నిటంగా ఉంటే ఆ రిడ్డిని 

If BE”? (hogback) అంటారు. 
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వలనములు 

శిలా స్తరములోని వంపును వలనము అంటారు. భూశ క్రుల తీవ్రత నుబట్టి వలన 

ములు సామాన్య మైనవిగానూ, క్లిష్టమైనవిగానూ ఉంటాయి. వలనముల పొడవు 

వెడల్పులు సెంటిమీటరులో స్వల్పాంశమునుండి అనేక కిలోమీటర్ల వరకూ 
ఉండవచ్చు. 

పెకి విల్లు(ఆర్బి లా వంగిన సామాన్యవలనమును అవశ శి (anlcl1ne) అంటారు. 

సామాన్య అపనతిలో రెండుపక్కలా _స్తరములు పరస్పర వ్యతిరేకదిశలలో 
శిఖరం (లేదా వలనముయొక్క_ అక్షతలం) నుండి దూరంగా విస్తరిస్తాయి. ఇవి 

ఏర్పడుటలో కలిగే '““తనావం” (615100) వల్ల ఆపనతీశిఖరములు సాధారణంగా 

విభంగముచెంది, అవి సులభంగా అపరదనమునకు లోనుఆవుతాయి. కనుక 

ప్రవాహములు ఆసనతీశిఖరములవద్ద లోతైన లోయలను కోస్తాయి. 

కిందికి వంగిన వలనమును (60౪0౪2౯066 fold) అభినతి అంటారు. ఇది 

అపనతికి సరిగ్గా వ్యతిరేకం. అభినతీ పార్శ్భ్యములు పరస్పరాభిముఖంగా వంగి 

ఉంటాయి (6 వ బి(తవటము), సాధారణంగా అపనతులకు పక్కనే అభినతులు 

ఉంటాయి. అత్యధికంగా అఆరిగిపోయాక అభినతీసంరచనల్నకింద కొండలు, 

రిడ్డిలు ఉంటాయి. సంపీడనకు గురిఅయిన అభినతుఖు (పక్కనే ఉన్న అపనతుల 

కన్న ఎక్కువ అపరదన (పతిరోధకాలు కావడమే దీనికి కారణం. 

వలనముయొక్క పార్శ్వములే దాని లింగములు. శిఖరరేఖ (crest line) లేక 

(దోణికారేఖ (trough line) దాని అక్షయు, క్షీతిజమునుంచి అక్షమువంగిఉన్న 

కోణమును అనతి (044786) అంటారు. వలనమును సమడ్విఖండన (01360౪ లని 

ఊోహోతలమును (Imaginary plane), అక్షళలము (axial plane) ఆంటారు. 

అక్షము ఈ తలములో ఉంటుంది. 

వలనమునకు ఒకే ఒక ఆంగము ఉంచే, అనగా పొరలు ఒకేదిశలో వంగి 

ఉంటే దానిని వక నతి (MOnOCline) అంటారు, నమనత (౮౮౮/72౧ వలనములో 

అక్షతలములు, తరుచుగా అంగములు, ఇంచుమించు సమాంతరంగా ఉంటాయి. 
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ఒక అంగము మరొక అంగము[కింద ఉండి, అక్షతలము అనతముగా (1- 

clined) ఉంటే దానిని ([వతివల నము (011/014) అంటారు (7 వ బిిళవటము), 

అట్టి అసౌష్టవ అపనతి ముందుకి గెంటదిడితే యాన నల ము (Recumbent fold) 

ఏర్పడుతుంది. ఇందులో ఆక్షతలం కీతిజసమాంతరంగా ఉంటుంది. స్పర్శ రేఖీయ 

సంపీడనం (Tangential compression} ఇంకా పెరిగితే, శిలలు పగిలి, 

స్వల్పంగా వాలిఉన్న ఒరపిడి తలములమీద కదలికలు సంభవిస్తాయి. వలన 

(ప్రక్రియతో కూడిన స్థలచలనములను /వభూత ములు (747150) అంటారు. చలన 

తలమును /వమాత తోలములు (Thrust-planes) అంటారు. 

మహాఖండచలనములవలన పెద్దపెద్ద ఉత్ నమావలన (వదేళములు గాని, నిచ్చు 

నమావలన (వదోళములు గాని ఏర్పడుతాయి. అవి కొద్ది కిలోమీటర్ల నుంచి ఆనేక 

వందల కిలోమీటర్ల పొడవు వెడల్పులు కలిగిఉంటాయి. ఉత్ సమావలన (పదే 

కాలను “*చూ-అవనతులు” (geanticlines) అంటారు. దూ-అభినతులు (geosyn- 

clines) అనేవి ఆనేక వేల మీటర్ల మందాన సంచిత మైన _సరములుగల (పదేశాలు 

కనుక భూ వై జ్ఞానికదృష్ట్యా వాటికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ విధంగా అవసాద 

పూరిత భూఅభినత్మీదోణులు సాధారణంగా అమితమైన పార్శ్వపీడనకు గురిఅయి, 
అధికంగా వలితమై, పర్వత శ్రేణులుగా రూపొందుతాయి. భూ అపనతీప్రదేశాలకూ, 

భూ అధినకీప్రదేశాలకూ మధ్యని అనేక స్వల్పవలనములు ఏర్పడుతాయి. 

మవోఅవనతి (anticlinorium), యవోఅభినతి ($nelinorium) అనే పదములు వరు 

సగా కిష్టమైన పెద్ద పెద్ద అపనతీ, ఆభినతీ సంరచనలకు వ ర్హిసాయి. 

సంధులు 

ఘనీభవించిన శిలలన్నిటి మీదా పగుళ్లూ, విభంగములూ ఉంటాయి. గోడలు 

స్థలచలనం సొందకుండా ఉన్నట్లైతే ఆ విభంగములను నంధులు అంటారు. 

(ర వ బికోవటం). అవి ఊర్జ్వధరం (Vertical) గా గానీ, ఏ కోణంలోనై నా 

అనతం (inclined) గా గానీ ఉండవచ్చు. శిలలలో విభాగాలు అనేకదిశలలో 

ఉంటే దానిని నంధివ్యూవన్ధ (joint system) లేడా “పేటల” (patterns) 

అంటారు. సంధివ్యవస్థలవల్ల శిల ఏకసమంగా విభ క్తమై, ఘనాకారంలోగానీ, 
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దీర్గ చతురస్రాకారంలో గానీ బ్లాకులుగా ఏర్పడితే. దానిని ““వడ్యనంధానము” 

(mural Jointing, అంటారు. ముఖ్యంగా సూక్ష్మకణీయ కఠినశిలలలో సంధి 

ముఖములు తరుచుగా బహునున్నగా చాలాదూరం తిన్నగా ఉంటాయి. 

సంధులు అనేక విధాలుగా ఏర్పడుతాయి. చాలాభాగం భూచలనములవల్ల 

ఏర్పడుతాయి. వాటిని *““తనావనందులు" (tension joints) ; “ోనంవీడ ననంధులు” 

(compression joints) ; “5 ర్తననందులు” (shear joints) ఆని విభజించవచ్చు. 

నేలమీద లావా (ప్రవాహాలుగాని, సిల్స్, డై క్సువంటి అంతస్సాంవములుగానీ చల్ల 

బడి సంకోచించి, చక్కని [క్రమసంధివ్యవస్థలు ఏర్పడుతాయి. వాటిని స్తూపాకార్ 

నంరచనలు అంటారు. బొంబాయిదగ్గర దక్కన్ (టాప్ స్తరములు చక్కని 

స్తూపాకార సంధానమును కనబరు స్తున్నాయి (లీ వ బ్యితవటము,, (గెనై టువంటి 

బృహత్ శిలలలో ఒక్కొక్కప్పుడు “ఫలకానంధానము” (sheet Jointing) ఏర్పడు 

తుంది. అట్టి సందులు శిలలను ఇంచుమించు కీతిజసమాంతరం౦గా ఉండే మోటు 

పలకలుగా విడదీస్తాయి. 

(భ ౦శములు 

నేలలోని పగులు లేక విభంగములో ఒకవైపు 'రెండవవై పుకి సాపేక్షంగా 

జరిగిపోతే దానిని (భ్రంశము అంటారు. ఈ కదలిక ఊర్హ ధరంగాగానీ, ఏదైనా 

కోణంలో ఆనతంగాగానీ ఉండవచ్చు. (భ్రంశములకీ, వలనములకీ చాలా దగ్గర 

సందింధం ఉంది. ఏవిధమైన వలనమైనా (భంశంగా మారవచ్చు. (భంశములు 

దిలహీనమైన మండలములను సూచిస్తాయి. వాటిలో చాలాకాలంపాటు పునః 

పునశ్చలనములు సంభవించవచ్చు. ఇట్లా జరిగితే వాటిని “గ్రోయాళీల(భొంళ మలు 

(active faults) ఆంటారు. ఇట్టి (భంశమండలములలో భూకింపములు సామా 

న్యంగా సంభవిస్తాయి. 

చలనము జరిగే ఉపరితలమును “(భంళతలము” (fault plane) అంటారు. 

ఈ చలనములో పెకి జరిగిన భాగాన్ని “క్ వము” (upthrow) ఆనీ, కిందికి 

కదలిన భాగాన్ని “అధ కేవయు” (downthrow) ఆనీ అంటారు. (భంశతలం 

ఊర్జ కధరంగా లేకపోతే పైనున్న గోడని ““*ర్షలి త్తి (hanging wall) అనీ, 
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దిగువగోడని “పాది త్తి (foot wall) అనీ అంటారు. (భంశపరిభాలంబములలో 

చాలాభాగానికి నున్నని శిలోపరిభాగాలు ఉంటాయి. వీటిని “న్నగ్ధవార్శ ముల” 

(slickensides) అంటారు. 

శీర్లభి త్తి అధఃకేపంవై పుగా ఉంకే దానిని ““అను/కొమ్ముభంళము” (normal 

fault) అంటారు. శీర్షభి త్తి ఉత్ షేసంవై పున ఉంటే దానిని “శత 9మ(భంకము" 

(reverse fault) ఆంటారు. ఇరుపార్శ్వములయందు అను(క్రమ(భ్రంశములు కలిగి, 

చుట్టుపక్కల (పదేశంకన్న కిందికి దిగబడిన భూపృష్టపు బ్లాకును (గాబెన్ 

(graben) అనిగానీ, రిల్ట్ (70) ఆనిగానీ అంటారు; చుట్టుపక్కల (ప్రదేశంకన్న 

పైకి లేవనెత్తబడితే దానిని “వోర్శొట్” (40౮౧ అంటారు. గ్రాబెన్లూ, 

హోర్ప్ట్లూ సాధారణంగా వెడల్పుకన్న పొడవు ఎక్కువ కలిగి ఉంటాయి. 

తరచు ఇవి చాలా పెద్దవిగా ఉండి స్టలాకృతిలో స్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి. 

హఠాత్తుగా తగినంత (్రంశచలనం జరిగితే భృగువు (Clif) గానీ, 

(శఖంళ వరిఖాలంబము (fault scrap) అనబడే నిటపుచరియగాని ఏర్పడుతుంది. 

నేలకు సమానంగా వచ్చిన (భ్రంశములను స్థలాకృతి పరిభాషలో భంశపరిఖాలంబ 

ములు అంటారు. 

కాలక్రమాన అపరదనంవల్ల పూర్వపు (భ్రంశ ఫలితాలు నేలమీదినుంచి చెరిగి 

పోతాయి. వేరువేరు కఠినత్వాలు కలిగిన శిలలు ““(భంశనం'' (12016408) వల్ల 

ఒకచోటికి వచ్చినజ్లైతే, పూర్తిగా చెరిగిపోక (భ్రంశావశేషం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. 

దానిని /భంళలేోఖావరిఖాలంబిమ అంటారు. [భంశపరిఖాలంబములు, (భంశ రేఖా 

పరిభాలంబములు కూడా అపరదనంవల్ల తరిగిపోయి, పూర్వపు పరిఖాలంబములకు 

సమాంతరంగా కొ త్తభృగువులు (cliffs) ఏర్పడుతాయి. కాని ఇవి (భంశానికి 

కొంతదూరంలో ఉండి, మధ్య(ప్రదేశం అపరదనధూళిచే కప్పబడి (భ్రంశం కాన 

రాకుండా ఉంటుంది. 

లోయలు చాలాభాగం [భంశములగు అనుకొని ఉంటాయి. ఏమంటే, (భంశ 

ములవద్ద బలహీనంగా ఉండడంచేత సెలయేళ్ల మూలంగా అక్కడ అధికంగా 

కోతబడి, లోయలు ఏర్పడతాయి. 



పదియవ (పకరణం 

భూమి చరి(త 

(భూవై జానికసంబంధమెన రికార్పు) 
_—_ యు G 

మనం ఇంతవరకూ భూ వె జ్ఞానిక ప్రక్రియల సాధారణ ప్రవృత్తి, వాటివల్ల 

ఏర్పడిన లలు, సంరచనలు పరిశీలిస్తూ వచ్చాం. ఒక్కపదేశంయొక్క భూవై జ్ఞావిక 

చరిత వీటిమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. చరితకు సంబంధించిన ఏ పరిశీలనకై నా 

కాలంతో సంబంధం ఉన్నది. కనుక భూమిచర్నితలోని వేర్వేరు ఘట్టాలు ఏ వరుస 
క్రమంలో జరిగాయో నిర్హయించాలి. వేర్వేరు భూవైజ్ఞానిక సంఘటనల వరుస 
క్రమాన్ని పునర్నిర్మించాలి. 

భూతకాలాన్ని తెలుసుకోడానికి వర్తమానకాలం ఉపకరిస్తుందనేది భూవిజ్ఞా 
నంలో ఒకి (పాథమికసూత్రం. దీనినుంచే ““ఎ౨కడావతావాదం”. (UNIifOrmitaria- 

గగ”) బయలుదేరింది. వర్తమానకాలంలో జరుగుతున్న (పకృతి (ప్రక్రియలను 

పరిశీలించి భూమిచరిితలో జరిగిపోయిన ఘట్టాల వివరాలను తెలుసుకో వచ్చు 

నంటుంది ఈ వాదం. 

భూపృష్టశిలలు ఘటనా క్రమాన్ని వరుసతస్పకుండా తమలో నమోదుచేసుకుం 

టున్నాయి అన్నది రెండవ ముఖ్యసూూత్రం. ఆతి ప్రాచినశిలలు అట్టడుగుననూ, ఆతి 

అర్వావీనళిలలు పై భాగంలోనూ వయస్సునుబట్టి (క్రమంగా పేర్చబడి ఉంటాయి. 

ఒక (ప్రత్యేకతరహా (ప్రాచీన జీవళథిలాలు (055115) భూమిచరిత్రలో ఒక 
(పత్యేకయుగానికి సంబంధించినవి ఆనే విషయం అవగాహన ఆయాక 

ఈ విషయం తెలిసివచ్చింది. శిలల పొరలలో స్వాభావికంగా భద్రపరుపబడిన 

జంతువృకవశేషాలను “*ఫాసిల్పు'” అంటారు. వేర్వేరు రకాల జీవులు చరిత్రలో 

ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా వేర్వేరు యుగాలలో జీవించిఉండడంచేత అదే 

యగంలో ఏర్పడ్డ శిలలలోమాతమె ఆటువంటి ఫాసిల్సు ఉండే అవకాశం ఉంది. 

ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి, వివిధృపదేశాలలోని శలానికేపాలను పోల్చిచూచి, 



74 భారత దేశపు భౌతిక భూగోళం 

తలో మూలా ఉన్న చిన్నచిన్న సాక్ష్యొధారాలనన్నింటినీ ఏర్చికూర్చి, భూమి 

చరితను కాలక్రమానుగుణంగా తయారుచేశారు. 

అవసాదీయ స్హరములు ఒకపొర తరువాత మరొకపొర అవిచ్చిన్నంగా నికి ప్పం 

అయితే వాటిని “నమబిన్మాని" (C0nfrMable) అంటారు. కాని, ఆవసాదీయకశిలా 

అనుక్రమణిక ఎక్కడా పూర్తిగా ఉండదు. తరుచు నిక్షేపాలలో విరామాలు 
ఉంటాయి. ఈ విరామం స్వల్పకాలికంగానీ, దీర్గ కాలికంగానీ కావచ్చు. నికేపంలో 

దీర్గ కాలిక విరామం ఏర్పడితే, అవసాదీయకమంలో కొంత భాగం తపిస్తుంది. 

అవసాదీయ్మపదేశంలో భూచలనములవల్ల వికొభా (disturbance) కలిగితే నికే 

పానికి అంతరాయం కలుగుతుంది. స్తరములు వంగి, మడతలుపడి, సముద్రతలం 

కన్న పైకిలేస్తాయి. పైకి లేవనె త్తబడిన _స్తరముణు అసరదితములు అవుతాయి. 
ఈ (పదేశం మళ్లీ సీటిఅడుగుకిపోతే, వంపులుతిరిగిన మడతలుపడ్డ స్తరముల 

యొక్క అరిగిన అంచులమీద కొత్త అవసాదములు అసంగతంగా (61001 

dantly) నికీ ప్తములు అవుతాయి. పాత _స్తరములకీ, కొత్త స్తరములకీ మధ్య 

నున్న అసమతలాన్ని “వఎివమబిన్యానం"”. (unconformity) అంటారు (9 వ 

బి/(తవటఓం). 

అట్టడుగున పురాత నత మమైన _స్తరమూ, పెన ఆధునాత నత మమైన _స్తరమూ 

ఉండేటట్లు ఏర్పడిన _స్తరముల వరుసను “శ్రర /5మం” (s$fratigraphical sequ- 

02౫) అంటారు. ఒక (ప్రత్యేకస్టలంలోని నిక్షేషముల చరిత్రను నిర్ణయించడానికి 
ఈ స్పరక్రమమే మూలాధారం. అనేకప్రదేశాలలోని ఆగ్నేయకాయాంతరితాది 

రకరకాల శిలలను ఒక్కకమంలో అమర్చి, తావై జ్ఞానిక్న్త్సంభాన్న్మ (60008064 

column) నిర్చేశించవచ్చు. దానినే భూమిచరిత్రను తెలిపే స్తంభం అనవచ్చు. 

ఇటువంటి మహిశిలా స్తంభం మొత్తంలో పేర్చబడే శిలల మందం లేదా శిలా 

స్టంభపు పొడవు 150 కి.మీ. ఉంటుంది. 

భూ వె జానికకాలం 
యాకు 

భూమిచరితగతి దిహుదీర్హకాలంగా నడుస్తోంది. మానవుని అల్ప ఆయుః 

(పమాణంతో పోల్చిచూ స్తే భూ వై జ్ఞానిక కాలం అపార మైనది. ఈ బృహత్కాల 
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వ్యవధీని ఊహించగలగడానికి దానిని కొన్ని చిన్నచిన్న విభాగాలుగాచేసి, స్తర క్రమ 

అనుసారమైన “నైమ్స్కే_లు” ను నిర్ణయించడం ఆవసరం. కాలవ్యవధుల 

ననుసరించి కొన్ని పారిభాషికపదములూ, ఆయా కాలవ్యవధులలో నికీ ప్రమైన 

_స్తరముల ననుసరించి మరికొన్ని పారిభాషికపదములూ వ్యవహారంలో ఉన్నాయి, 

యుగము (2౯౭); యుగాంతరము (69౦౦1) ; మహాయుగము (0611.7) ; 

కల్పము (€r2) అనే పదాలు వరుసగా అధికాధిక కాల్మపమాణాలను సూచిస్తాయి. 

ఈ కాలములకు సంబంధించిన _స్తర్మకమ శిలాపమాణములను వరుసగా అవస్థ 

(staze) ; (శేణి (series) ; వ్యవస్థ (system); సమూహము (2౯9120) 

అంటారు. 

60 కోట్ల సంవత్సరాల వయస్సు కలిగిన శిలలలో బహుపురాతనతమ మైన 

ఫాపిల్పు కనిపించాయి. ఈ కాలవ్యవధిని మూడు నాలుగు కల్పములుగా విడదీయ 

వచ్చును, వెనుకకు లెక్క_ పెడితే ఈ కల్చ్పములను నవజీవకల్పము (cainozoic 

era) ; మధ్యజీవకల్పము (06502016 ౬72) ; _పురాబీవకల్పము (0212602010 

era) అంటారు. పురాజీవకల్పము బహాదీర్హ మైనది కావడంచేత దానిని ఉపరి 

పురాజీవకల్పము (upper 2126020160 era) అనీ, అధఃప్పరాజీవకల్పము {lower 

palaeozoic era) ఆనీ రెండుభాగాలుగా చేశారు. నవజీవకల్పమును తృతీయక 

కల్పము అనీ, మధ్యజీవకల్ప మును ద్వితీయకకల్పము అనీ, పురాజీవకల్పమును 

(పాథమికకల్పము అనసీకూడా అంటారు. మళ్లీ ఒకొ_క్క-కల్పమును ఫాసిల్బుని 

బట్టి కొన్ని మవోయుగ ములుగా విడదీశారు. కల్పనికేసములను “నమూవాములు”' 

అనీ, మహాయుగనికేసములను “వ్య వన్థలు"' అనీ అంటారు. 

కేంద్రియన్ మహాయుగానికి పూర్వపు శిలలను వర్తీ కరించడం కష్టం. వ్యవహార 
రీత్యా కేం దియన్ పూర్వశలలు ఆఫాసిల్ మయములు (Unfossiliferous) అని 

నిర్ణయించవచ్చు. ఈ శిలలలో కొన్నిటిలో బహుపురాతనమైన ఫాసిల్చు ఉన్న 

మాట నిజమే కాని, వర్గీ కరణం చేయడానికి ఆవి ఉపకరించవు. రేడియో మితీయ 

కాలనిర్హయము (Radiometric dating) (పసకారం పురాతనతమశిలల వయస్సు 

360 కోట్ల సంవత్సరాలు. సుదీర్త మెన పూర్వకేంబ్రియన్ వ్యవధిలో అనేక 
ణి యం 

కల్పములు ఉన్నాయి. 
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భూవై జ్ఞానిక రికార్డును 2వ పట్టికలో చూపినట్లు వర్షీకరిస్తారు. 1969 లో 
హోమ్స్ చేత పరిష్కరింపదిడిన భూవైజ్ఞానిక కాలమానమునే ఇక్కడ ఉపయో 

గించాము. 

పటిక 2. 

హోమ్స్ ఏర్పాటుచేసిన భూ వైజ్ఞానిక కాలమానము 
(1959 లో పరిష్కతము) 

ee మవహాయుగములు, మహాయుగ  ఆదినుంచి 
వ్యవ సల వ్యవధి మొ త్త ౦ 

1 2 8 4 

" మిలియన్ల సంవత్సరాలు 

( చకుర్ణక 
, అభినవ (Ret) 2 లేక ర 2 లేక 3 

అభినూతే న (Pleistocene) 

నవజీవ | తృతీయక 
కల 4 పి యోసీన్ (Pliocene) 9 తేక 10 12 

మియో సీక్ (Miocene) 18 25 

| ఓలిగోసిన్ (Oligocene) 15 40 

,  ఎవోసీన్ (Eocene) 20 60 
| పేలియో సీన్ 0212600606) 10 70 

క. గ శశువన్ (Cretaceous) 65 185 
కంతి 4 జూరాసిక్ ( Jurassic) 45 180 

( టటియూనిక్ (Triassic) 45 225 

౯ ఉవరిశ్రురాజీవ 
| పెర్ళియస్ (Permian) 45 270 

| శార్చానిఫెరస్ (Carboniferous) 80 850 

పురాజీవ | డివోనియన్ (Devonian) 50 400 

కల్పము 1 అధ౭థ్రురాదీవ 

| సిల్య్యూరియన్. (51071209) 40 440 

ఓీరోవిపియన్ (Ordovician) 60 500 
| కేం బియస్ (Cambrian) 100 600 
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(పీకేందబియన్ కల్పములు : 
(పొటిరోజూయిక్ కల్పము (Proterozoic era) 

ఆర్కి_యోజాయిక్ కల్పము (Archaeozoic era) లేక 
ఎవోజాయిక్ కల్పము (502010 era) 

అనే పేర్లతో వ్యవహరించేవారు. 

(“ఆర్కి యన్ *” (ArChean) అనే పదం ఒక పాంతపఫు (పా-చచీన 

తేమ ,పీకేంబియన్ సృృటికీయశిలలను నూచి స్తుందేతప్ప దా*నికి 

అంతకన్న వేరే యుగ హా కలే చేదు 

అఆకాలనిర్జారిత అంతరము (Undated inteival) : 

8400 నుంచి 4500 మిలియను సంవత్సరాల పూర్వ పుయుగమును 

rors en అంతరము ఆంటారు. 

భూపృష్టపు పుట్టుక . 

భూఖండపృష్టం 450౧ మిలియను సంవత్సరాలక పూర్వం ఏర్పడి 

ఉంటుంది, 

భారత దేశపు భూవిజానము 

భారతీయ భౌతిక భూగోళంలోనూ, భూవిజ్ఞానంలోనూ కొట్టవచ్చినట్లు కనబడే 
అంశం ఏమిటంటే ఈ ఉపఖండమును మూడు సువిదిత ప దేశములుగా విభజించ 

వచ్చు. అవి 

(1) ద్వీపకల్పీయ్యప్రదేశము. ఇది బిహుపురాతన ప్రికేంబ్రియన్ శిలా 
నిర్మితమైన సుస్థిర మైన భూపృష్టశకలము. 

(2) బాహ్యద్వీపకల్పకపదేశము (Extra-Peninsular region) : ఇందులో 

నలిగిపోయిన, ముడతలుపడ్డ అవసాదీయశిలానిర్మిత మహాపర్వత్మశేణులు 

ఉన్నాయి. 

(3) ఈ రెంటినీ విడదీసే గంగా సింధు మైదానము. ఇది బహుమందమైన 

జలోఢ(పాంతం, 
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భారతీయ ద్వీపకల్పీయ ప్రాంతానికీ, బాహ్యద్వీపకల్పకపదేకానికీ భూఆకృతీ 
వై జానికదృష్యా సుస్పషమెన విభేదం ఉంది. (పికొంబియన్ కాలంనుంచీ 
అ అ లా 

ఈ ద్వీపకల్పం భూభాగంగానే ఉంటూవచ్చింది; ఏవో కొన్ని (ప్రదేశాలు మాత్రమే 

కొంతకాలంపాటు సముద్రంలో మునిగిఉండేవి. బాహ్యద్బీపకల్పీయ(పాంతం 

మాత్రం చలకేత్రం. కేంబియన్ మహాయుగంనాటి ఆవసాదముల భూఅభినతీయ 
స్థూణముతో (geosynclinal pile} కూడిన చలక్షేత ౦ ఇది, 

ఖండసంవహనసిద్దాంతం ప్రకారం భారతీయ ద్వీపకల్పము దిహుపురాతన 

కాలంలో ఒక మహాఖండ(దవ్యంలో (గొండ్వానాలాండు) ఒకభాగం. అది మొట్ట 

మొదట దక్షిణ ధువానికి దగ్గరగా ఉండేది. దానినుంచి ఈ భాగం విడివడి (క్రమంగా 

ఉ తరానికి కదిలిపోయింది. ఈ విసురువల్ల యూరేషియాఖండపు దక్షిణతీరాన 

భూఅభినతీ అవసాదములు నొక్కుకుని, వాటిని మహాపర్వత,శ్రేణులుగా పైకి లేవ 

నెత్తాయి. ఇవే ఇండియాకు ఉ_త్తరానగల పర్వతాలు, దక్కను ఖండము మాత్రం 

స్వల్పమైన మహాదేశజనకచలనములు మినహాగా స్థిరంగా ఉంటూ వచ్చింది. 

హిమాలయ పాంతం మాత్రం విపరీతంగా క్షోధితమె, శిలలు (దిహ్మాండమెన 

వళులుగా నొక్కుకుని, అసాధారణమైన నలుగుడుకి లోను అయాయి. పర్వత జనక 

సక్రియతలో సామాన్యంగా జరిగేటక్లే, (గైనైట్ శలలు అవసాదీయస్టూణములో 
దూరి, ఎవ రెస్టుశిఖరంనుంచి వంగపర్వతంవరకూ గల (ప్రదేశంలో మధ్యస్థమండ 

లంలో కనిపిస్తున్నాయి. 

భారతదేశంలోనూ, (ప్రపంచంలోని తదితర[పాంతాలలోనూ రికారుఅయిన 

భూవైజ్ఞానికచర్మితలో పోలికలు సాధారణంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, భేదాలుకూడా 
ఉన్నాయి; ముఖ్యంగా _స్తరణ స్తంభం (stratigraphical column) లో 

విరామములుండే చోట్లలో ఈ భేదాలు కనిపిస్తాయి. యూరోపియన్ _స్తర విజ్ఞానము 

ననుసరించి శిలావ్యవస్థలను వర్గీకరించడం హిమాలయ(ప్రాంతంలో మాత్రమే 

సాధ్యం అవుతోంది. 

కొన్ని ముఖ్యమెన భారతీయ భూవై జ్ఞానికరచనలూ, వాటికి [పామాజీక_స్తర 

వైజ్ఞానిక ఏకకణములతో గల సందింధము 8వ పట్టికలో చూవబడ్డాయి, 



భూమి చరిత్ర 79 

రి, 

భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన భూవైజ్ఞానిక రచనలు 

భ్రూ వె జానిక సమయమౌాౌనము 

ఛార తీయ 

1 

ఆర్యన్ 

ఐరోపీయ 

2 

అభినవ 

ఆభఫినూత న 

మియో_ప్లి యోాపీన్ 

ఓలినో_మియోపీన్ 

ఎవోసీన్ 

ఆఢోఎవోసీన్ 

ఉపరికికేషస్ 

(కిశేషస్ 

జారానీక్ 

(టియానిక్ 

సెర్మియస్ 

చెరో_శార్నాని ఫెరస్ 

భారత జేళంలోని శలావ వ్ సలు 

3 

నవజలోఢక ము 

ఇాశ్మీరులోని కా రెవాలు 

గంగా నీంధు జలోఢకము 

నీవాలిక్కు_లు 

కడలూరు సెకత శిలలు, వార్క లే సర 

ములు 

నారీ గాజ్ (శ్రేణులు 

రాణికోట్ , కిరార్ (శేణులు 

దక్కన్. (టాబ్ 

తిరుచినాపల్లి లోని |క్రిశేషన్, మధ్యస్థ 

హీమవాలయములు, ఆస్సాము, 

నర్మ్శ్మదాలోయ 

ఉపరిగొండ్వానాలు (న్పీటీషేల్సు) ; 

హిమాలయముల జారానీక్ 

మధ్య గొం డ్వా నాలు; పీమాలయముల 

(టియానీక్ 

అధోగొ౦ ఉడ్వానాలు (దాముదా 

(శేణులు) ; పీమాఅయముల పెర్మి 

యనులు 

తల్సీర్ (శేణులు; 

పామాఅండఉముల గొంచ్వా నాలు 
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1 2 

మధ్య శా ర్చానిెఫెరస్ 

నుంచి అధోళార్భాని 

రస్ 

డివోనియన్ 

(దవిడియన్ 

నీల్యూరి యన్ 

కీ తోవియన్ 
2 

శీం (బియన్ 

8 

స్పితీ, శాళ్మీరుల శార్చాని ఫెరస్ 

మత్ |శేణులు 

చి తాలులోని డివోనియన్ 

స్పితీ, ఇాళ్మీరుల సిల్యూరియన్ 

స్పితీ, శాక్టీరుల ఓర్జోవియన్ 

ఉ పరివింధ్యలు 

స్పిత్తీ, కాగ్భీరుఅ కేం|బియకా 

మధ్యహిమౌల యములలోని సామంత 

వస వ్య ై 

పురానా ఉపరి (పీకేం(బియలా 

అర్చియకా దిగువ (పీకేం \వియకా 

దిగువ విం ధ్యలు న 

కడపలు, ఢిలీ లు 

డోరా, సీమా పలకలు 

ధర్యారులు ఆరావళీలు 

జాతోగ్, సలలాా డేలింగు (శేణులు) 
లి 

పిలాంగు (శోణులు; 
యిరి 

ద్వీపకల్పీయ గ్నీసులు; (గనెటులు, 

ఇండియాలోని (పికేంబియనులలో అనేకరకాల కాయాంతరిత ఆగ్నేయశలలు, 

సైకతశిలలు ఉన్నాయి. బహుశా వాటిలో కొన్ని మొట్టమొదటగా ఏర్పడ్డ 
భూపృష్టానికి (ప్రతినిధులు కావచ్చు. గ్నీసులు (8615563) ; షిస్టులు ($01136) ; 

పాలరాళ్లు (marbles) ; క్వార్ట్ జై టులు; పట్రీలుగల 'ఫెరూజినస్ క్వార్ట్ 

జైటులు _ ఇవి ముఖ్యమైన శిలాజాతులు, అవి ఆఫాసిలీఫెరస్కు చెందినవి. 
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మైసూరురాష్ట్రంలోని ఛార్మాడలు షిన్లోజ్ శిలలు, ఇవి దక్కన్నుటాపులకూ, 

కడపళిలలకూ దిగువను కనబడుతాయి. ఇవి సామాన్యంగా ఉ త్తరవాయవ్య 

ఆనులంబదిశలో (N. N. W. Strike) పట్రీలుగా విస్తరించి ఉన్నాయి. పురాతన 

లావా స్తరములు, ఆవసాదములు, ఆగ్నేయ అంత స్సా9వములు ఇందులో 

ఉన్నాయి, ధార్యారులలోని ఘటకముల ((0np్రైnen'5) లో చాలాభాగం నిస్సం 

శయముగా అవసాదములు. ఇవి కొన్నిచోట్ల ద్వీపకల్పియగ్నీసులమీద విషమ 

విన్యాసముగా నిలిచి ఉన్నాయి. మరికొన్నిచోట్ల వాటి మడతలకోనూ, పొరల 

తోనూ కలిసిపోయి ఉన్నాయి. బంగారము, ఇనుము, [కోమియము, మాంగనీసు, 

రాగివంటి ఇనిజములకు ఉనికి కావడంచేత ఛార్వారులు ఆర్హికంగా చాలా (పాము 

ఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి. రాజస్థాన్ లోని ఆరావఖలు ధార్వారులను కొంత 

' వరకూ పోలినట్లు భావించబడుతోంది. 

ధార్వారులు, ద్వీపకల్పీయగ్నీసులు చాలా లోతుకి అరిగిపోయాక, బహు 

కాలానికి చాలా మందంగా అఫాసిలీపె5స్ పలకలు, క్వార్ ట్ జై బులు, సైకత 

శిలలు, సున్నపురాళ్లు ఏర్పడ్డాయి. ఈ ళలలు కడవ వర్షానికి చెందుతాయి. వాటికి 

ఆ పేరు రావడానికీ కారణం ఆం్రప్రడేళ్ లోని కడపజిల్లాలో ఇటువంటి (ప్రత్యేక 

శిలానిర్మాణములు ఏర్పడడ మే. పూర్వ4 గ్నీసులమీద, షిస్లులమీద కడపలు 

విషమవిన్యాసంగా నిలువబడి ఉన్నాయి. ఈ యుగానికి సంబంధించిన కొన్ని 

శలలలో వజ్రాలు దొరుకుతాయి. సుప్రపిద్దమైన గోలకొండ వ(జం ఈ నిర్మాణము 

లలో లభించినదే. వాటిలో బెరైటు, ఏస్బెస్టాసు నిక్షేపాలు తగినంతగా ఉన్నాయి. 

కడపలు మరింత అధికంగా సంక్షొభితమై ముడుతలుపడిఉన్నప్పటికీ, వాటికీ 

శల్లీ వర్గమునకూ కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయి. రాజస్థాన్లో ఈళాన్యదిశనుంచి 

ఢిల్రీవరకూ విస్తరించిన క్వార్ట్ జై టు రిడ్డిలు ఈ యుగానికి చెందినవే. 

వింధ్యా వర్గమునకు సంబంధించిన శిలలు ఇంచుమించు క్షితిజసమాంతర 

_స్తరములు. ఇవి అరిగిపోయిన కడపల ఉపరితలంమీద విషమవిన్యానంగా నిలిచి 

ఉన్నాయి. షేల్చు, పలకలు, సైకతశిలలు, సున్నపురాక్షు _ ఇవి ముఖ్యమైన శీలా 

జాతులు. ఇహుస్వల్పంగా జంతువృక్షావశేషాలు ఉండడం తప్పిస్తే ఈ జాతి 

శిలలలో గుర్తింసదగ్గ ఫాసిల్పు ఏమీ లేవు. కట్టడాలకు పనికివచ్చే అందమైన, 

G—6 
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మన్ని కఅయినే శిలలకు వింధ్యపర్వతాలు (పసిద్దమైనవి. ఢిల్లీ లోనూ, ఆ[గాలోనూ 

'మొగలాయీలు కటిన కటడాలకూ, న్యూఢీర్లీ లోని (పభుత్వ కార్యాలయభవనా 
ల అ ధా 

లకూ ఈ రాళ్ళనే ఉపయోగించారు. 

(5 బిశియన్ కల్పానికి సంబంధించిన (శేంవియన్ నుంచి మధ్యకార్చాని పెరస్ 

వరకూ నిర్మాణాలు దక్కనులో మచ్చుకై నా లేవు. దీనికి కారణం ఈ (ప్రదేశ 

మంతా ఈ కాలమంతటా భూభాగంగా ఉండిసోవడమే. బాహ్య-ద్వీపకల్పక 

(పదేశంలో మాత్రం సాగరీయ స్తరక్రమం ఇంచుమించు సంపూర్ణంగా ఉంది. 

ఉపరికార్పానిపెరస్ నుంచి ఆభినవయుగంవరకూ గల ఆర్యన్ యగం లోని శీలా 

నిర్మాణములు ద్వీపకల్ప భాగంలో ఇంచుమించు సంపూర్ణంగా నిలిచిఉన్నాయి. 

పామాలయ(శ్రేణిలో ఉత్తరసరిహద్దుపొడుగునా నిర్దుష్టక్రమంలో ఇవి నిలిచి 

ఉన్నాయి. పెర్మోకార్పానిపెరస్ మహాయుగంలో భారతదేశపు భూ జల్మప్రదేశా 

లలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. భూపృష్టచలనములవల్ల భూఖండములుగా 

ఉండే పెద్ద పెద్ద (ప్రదేశాలు అపసాద్మపకియకు ళోనుఆయాయి. హిమాలయ 

ప్రాంతపు టు త్తరభాగం *“కేథిస్'” అనబడే '*పపంచమధ్య'" సముద్రంలో దిగ 

బడ్డాయి. మధ్యజీవయుగం అంతటా ఈ సముదం ఈ భూఅభినతీ దోణికను నింపి, 

పెర్మియన్ యగంనుంచి ఇయోసీన్యుగంవరకూ అవిచ్చిన్న నికేపవ్యవప్పకు 
కార ణభూత మెంది. ద్వీపకల్పభాగంలో అనేకచోట్ల ఉపరికార్పాని ఫెరస్ చలన 

ములవల్ల తనావాత్మక మైన (ten510131) పగుళ్లు ఏర్పడి, ఇంచుమించు నిట్టనిలు 

వుగాఉన్న నెరియలమధ్యనున్న నిడుపైనదారులు కిందికి దిగబడతాయి. గ్నీసిక్ 

(29ల3810) (పదేశంలో దోణిరూపంలోఉన్న ఈ నిమ్న (ప్రదేశాలు నదీజలాలవల్ల 

నిండసాగేయి. ఆవసాదములు సంచిత మైనకొద్దీ బరువుచేత [దోణులు మరింత 

కిందికి దిగబడసాగేయి. స్వచ్చమైన జలము, భూపృష్ట అవసాదములు, వాటితో 

చాటు అకొలపు జంతువులు, వృక్షములు నిక్షిప్తం కాసాగేయి. ఈమధ్య 

జీనకల్పపు భూనిక్షేపాలే గొండ్చానా వ్యవస్థగా రూపొందేయి. వీటివల్ల నే అత్యంత 

మందమైన బొగ్గుపొరలు ఏర్పడడంచేత ఇవి ఆర్థికదృష్ట్యా చాలా (ప్రధానమైనవి. 

ఆర్యన్ కల్పం మొదలుఅయినప్పుడే హిమయుగం ఆరంభమైంది. హిమ 

యుగపు నిదర్శనాలు హిమాలయాలనుంచి ఒరిస్పావరకూ కనిపిసాయి, హిమనదీ 
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గోళాశ్ళ్నమృ త్రికల (8120121 ౪10 రూపంలోనూ, గుండ్రాతి స్తరముల రూపం 
లోనూ, మిశ్రపిండాశ్మముల (Conglomerates) రూపంలోనూ, గొండ్వానాకు 

దిగువను తల్చీర్ *లా(ళేణులు కంపించాయి. వీటిలో మంచువల్ల గీతలుపడ్డ గులక 

రాళ్లు, సూత్మకణీయ_స్తరములలో దూరిన పెద్దపెద్ద గుండ్రా్ల ఉన్నాయి. ఇవి హిమ 
యుగంనాటి హిమానీ నిక్షేపాలలో తరుచు కనిపిస్తాయి. ఈ స్తరములు ఆధారంగా, 
భారతభూభాగంలో 38 ఉత్తర ఆక్షాంశంనుంచి 20° ఉత్తర ఆక్షొంశంవరకూ 

హిమనడులచేతనూ, మంచుపలకలచేత నూ కప్పబడి ఉండేదని ఊహించబడుతోంది. 

దట్టమైన బౌగ్గుపొరలు కలిగిన దాముదాగశేణులు తల్చీర్ శేణులపైన ఉన్నాయి. 
వీటిలో మధ్య మధ్య బొగుపొరలున్నాయి. ఇండియాలో అతిముఖ్యమైన బొగ్గు 

ర గి 

నిక్షేపాలు ఇవే, 

దాముదా, శేణుల తరువాత మద్య గెండాానా _స్తరములు ఉన్నాయి. ఇవి 

యూరపులోని “ోటియాసిక్ ” వ్యవస్థవంటివి. చిక్కని అటవీసంపద కలిగిన 

పూర్వయుగంలోనుంచి, సైకతశిలార క్రమృ త్తికానిక్షేపసూచిత మైన ఎడారి వాతా 
వరణంలోకి పూరడంవలన ఈ _స్తరములలో యిసుకరాళ్లు, ఎజ్జిఒండ్రుమట్టి పేరుద 

లుండుటమూలంగా వాటిని తేలికగా గు రుపట్టవచ్చును. 

వీహారులోని రాజమహలు కొండలనుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకూ అనేకపదేశా 

లలో ఉవరిగొండ్నాంనా దృశ ంశములు ఉన్నాయి. ఇవి సాత్పురా శేణిలోని 

బృహత్ పరిభాలంబములలోనూ, గోదావరి దోణిలోనూ కనిపిస్తాయి. 

భారతీయ గొండ్వానాలోని వృక్ష జంతుసంపదకీ ఆ స్రేలియా, (బెజిలు, దషీణ 

ఆఫ్రికా, మెడగాస్కర్లలో ఆధారీయ హిమానీ మిశ్రపిండాశ్శములమీద (02521 
glacial conglomerates) నిలిచిఉన్న సమాంతర నిషేపశేణులలో కనిపించే 

వృకజంతుసంపదకీ చాలా దగ్గరపోలికలు ఉన్నాయి. దీనినిబట్టి పూర్వజీన 
కల్పాంతమునుంచి క్రిటేషస్ యుగారంభములవర కూ గొండ్వానాలాండు ఒకే ఒక 

భూఖండంగా ఉండేదనీ, తరువాత ఆది ముక్కలుగా పగిలి, వేరు వేరు ముక్కలు 

వేరువేరు దిశలతో జరిగిపోయి, ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న ఆస్టేలియా, దక్షిణఅ మెరికా, 
డకిణఆఫికా, అరేబియా, ఇండియాలుగా రూపొందాయనీ ఊహించవచ్చు. 
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మిగిలిన ప్రపంచం అంతలోనూ ఉన్నట్లుగా క్రిటేషస్, ఎవోసీన్ మహాయుగాల 

మధ్య తీవ్ర_స్తరవైజ్ఞానిక విషమవిన్యాసం ఇండియాలో కనిపించదు. క్రిటేషస్ 
మహాయుగానంతరంలోనూ, ఎవోసీన్ మహాయుగ [పారంభంలోనూ భారతీయ 

ద్వీపకల్పంలో అగ్నిపర్వత [క్రియాశీలత ఆత్యధికంగా ఉండేది. భూపృష్టప్పు 

నెరియలలోనుంచి దిసాల్లి క్ లావా విపరీతంగా బయటికి (పవహించి 1800 మీ. 

ఎత్తున 10 లక్షల చ. కి. మీ. (పదేశాన్ని జ్వాలాముఖపీఠభూమిగా మార్చివేసింది. 

(పస్తుతం ఈ పీఠభూమి ఆనేక సమతల శిఖర పర్వత సమూహములుగా కోయబడి 

ఉంది. ఇటువంటి స్థలాకృతి పడమటికనుమలలో సర్వత్రా కనిపిస్తుంది. మౌలిక 

మైన ఈ జ్వాలాముఖశలలు అరిగి నల్లని మట్టిగా ఏర్చడింది. ఈ అగ్నిపర్వత 

మహావిజృంభణలకుతోడు కేథిస్లో ఉపరికార్చానిపెకస్యుగంనుంచీ నిక్షిప్తం 

అవుతున్న అవసాదములు పైకిలేచి తెరలు తెరలుగా పర్వతములు ఉద్భవించ 

సాగేయి. ఆఖరి ఉర్భాపన ఉ_త్తరప్టియోసీన్ మహాయుగంలో జరిగి, సివాలిక్ 
పాదగిరులతో సహా పర్వత(శ్రేణుల అక్షపదేశంపైకి లేచి (| పస్తుకపు హిమాలయ 

పర్వతపం కులు ఏర్పడ్డాయి. 

ప్రస్తుతపు ఆస్సాము, గుజరాతులలో ఉపరి_ఎవోసీన్, ఓలిగోసీన్లు ఆర్థికంగా 

చాలా (పాధాన్యత వహించాయి. ఇండియాలో పెటోలియంలు లభించే స్థ్టలములి వే, 

బాహ్యద్వీపకల్పక [ప్రదేశంలో చాలాభాగంలో నివాలిక్ వ్యవస్థ (మధ్య మయో 

సీన్ నుంచి అధోప్లిస్తోసీన్ వరకూ) విస్తరించింది. హిమాలయముల వ్యర్థపదార్థ 
ములనుంచి ఏర్పడిన ఆలో ఢమల్వానిర్మి తపదార్గంతో ఈ వ్యవస్థ నిండి ఉంది. 

సివాలిక్కులనూ, పాతశిలలనూ విడదీస్తూ (భ్రంశ_ఆధికి ప్పరేఖ ఉంది. అంకరించి 
పోయిన ఏనుగులు, ఖడ్లమృగములు, గుర్రములు, జిరాఫీలు, పందులు, నీటి 

గుర్రములు, లేళ్ల, దుప్పులు, మాంసభక్షకజంతువులు, మానవాకృతిగల కోతులు. 

మొదలైన జంతువుల ఫాసిల్ రూపకములు అపారంగా ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నాయి. 

ఉ_త్తరార్టగోళంలో అనేకపదేశాలలో జరిగిన శ్తే విస్రోనీన్ మహాయుగంలో 

ఇండియాలో కూడా హిమయుగం ఆరంభమైంది. హిమాలయాలన్నిటా 1800 మీ. 

ఎత్తువరకూ హిమనదులు అమితంగా ఉన్నట్లు, కొండచరియలను లోయలను 
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1400 మీ. ఎత్తువరకూ హిమనదీవహనములు, హిమోఢములు నింపివేసినట్లు 

దాఖలాలు ఉన్నాయి. ఇండియాలో మిగిలినచోట్ల హిమయుగం వచ్చినదనడానికి 

ఉష్ణోగత తగ్గడమూ, వర్షపాతం అధికంగా ఉండడమూవంటి పరోక్ష ఆధారాలే 

కనిపిస్తున్నాయి. ప్లిస్టోసీన్ మహాయుగంలో ఏర్పడ్డ అతిముఖ్యమైన భూవై జ్ఞానిక 

విర్మాణం గంగాసింధుజలోఢక మే. దీనిమందం కొన్నిచోట్ల 1800 మీ. హిమాలయ 
పాదపీఠంనుంచి వింధ్యా-కాననూరు శేణివరకూగల నిమ్న(ప్రదేశాన్ని ఈ జలోఢకం 

నింపుతోంది. తృతీయ మహాయుగంలో హిమాలయములు పైకిలేవడంచేత 

ఈ నిమ్న(పదేశం ఏర్పడింది. 



పదుశొకండవ (పకరణము 

భూమ్యుపరితల చితణము 

భూమి ఉపరితలంమీద అనేకవిధములై న ఆకృతులు (ప్రకృతిసిద్ధంగా ఏర్పడటానికి 
నీరు, గాలి, భూకంపాలు మొదలై నవాటి (ప్రభావమే కారణం. ఈ స్టలాకృతులు 

ఏ విధంగా ఉద్భవించాయో, ఆవి ఏయే దశలలో ఏ యే విధాలుగా మార్పులు 

చెందుతూవచ్చి, ఆఖరికి (పస్తుతకాలాన్ని పొందేయో తెలుసుకోవడం చాలా 

ఆవసరం. ఒకపదేశంలోని స్థలాకృతి అక్కడి శిలల లక్షణాలమీదా, (పకృతి 

శక్తులు వాటిమీద పనిచేసిన కాలవ్యవధి మీదా ఆధికంగా ఆధారపడి ఉంటుంది. 

అపక్షయము 

శిలలు యాంత్రికంగా పగిలి ముక్కులు కావడమూ, రాసాయనికంగా మార్పులు 

చెందడమూ _ ఈ _ప్మకియలు రెండింటినీ ఉమ్మడిగా అవక్షయం (weathering) 

అంటారు. ఆపక్షయ్మక్రియవల్ల భూమి ఉపరితలంమిదనూ, దానికి దగ్గకలోనూ 

ఉన్న శిలలు పగిలి, క్షీణించి, చివరకు పొడి అయిపోతాయి. ఈ అపక్ష్షయ, క్రియ 

యొక్క అంత్యఫలిత మే “మట్టి. అపకత్షయపదార్థాలు కొంతకాలానికి గాలివల్ల 

ఇసుక, దుమ్మురూపంలో మరోచోటికి కొట్టుకొనిపోబడుతాయి. వర్షాలవల్ల బురద 

రూపంలో కొట్టుకుపోయి నదులను చేరుతాయి, హిమనదులవల్ల రాళ్ల పొడి, 

ముక్కలు హిమోఢ (moraine) పదార్థాలుగా కొట్టుకుపోతాయి, కనుక, పవన 

ములు, నదులు, హిమనదులు పరివహనకారకములుగా పేర్కొనబడుతాయి, 

పరివహనకారకములవల్ల జరిగే కయణ(ప్రక్రియను అవరదనం అంటారు, శిలా 

అపక్షయం అనే శబ్దంలో గురుత్వాకర్షణవల్ల కిందికి జారడంతస్ప వేరే పరివహనం 
లేదు. ఇది కేవలం స్టెతిక్ (static) (స క్రియ. ఆపరదనశ'బ్దంలో శిలా దవ్యం 

ఒకచోటినుంచి మరోచోటికి కదిలిపోవడం ఇమిడిఉంది. ఈ రెండు (ప్రక్రియల 
ఫలితాలనూ కలిపి ఉమ్మడిగా ““అనాచ్చాదనం” (denudation) ఆంటారు. వీటివల్ల 

ఉపరితలం ఆరిగిపోతుంది. 
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ఆవక్షయం ఎంత వేగంగా జరుగుతుంది అన్నది ఆక్క_డి శలలస్వభావంమీదనూ, 

వాటిమీద పనిచేసే అపక్షయకారకములమీదనూ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆపక్షయ 

కారకములు యాం (త్రికము, రాసాయనికము, బీవసంబంధము ఆని మూడురకాలుగా 

ఉన్నాయి. ఆఖరికి మిగిలేవి శిలాశకలములు, ఖనిజములు, మట్రివంటి విఘటనావ 

శేషాలు, నీటిలో కరిగి (పవాహంవల్ల దూరంగాపోయే విఘటనపదార్థాలూనూ. 

యాం/తకత అవక్షయం అనేది ముఖ్యంగా హిమంవల్లనూ, ఉష్ణో గతా విభేదాల 

వల్లనూ, జీవులవల్లనూ జరిగే భౌతికమైన మార్చు. 

చలిపదేశాలలో హిమాంకం (fieezing point) కన్న ఉష్ణో గత తక్కువగా 

నున్నపుడు నీరు గడ్డకట్టడము, తరువాత కరగడమూ ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా 

జరుగుతూ ఉండడంచేత రాళ్లు పగులుతాయి. చాలాభాగం రాళ్లలో సంధి (౧౦౪0 

అనబడే (పకృతిసిద్దమైన విభంగములే కాకుండా చిన్నచిన్న పగుళ్లు, నెరియలు, 

రం(ధ్రాలుఉండి, వాటిలోకి నీరు చేరుతుంది. నీరు గడ్డకట్టినప్పుడు వ్యాకోచిస్తుంది. 

కనుక నెరియలు మరింత వెడల్పు అవుతాయి. నెరియలలోనూ, రంధ్రాలలోనూ 

చేరిన నీరు గడ్డకట్టడం, కరగడం, పునఃపునరావృతం కావడంచేత ఎంత బల మైన 

శిలఅయినా చిన్నచిన్న ముక్కలుగా పగిలిపోతుంది. ఈ రకమైన ఆపక్షయాన్ని 

ఆతువాన కీయ” (f705t action) ఆంటారు. న్నిటమెన కొండచరియలు ముఖ్యంగా 

ఇటువంటి ఆపక్షయానికి గురిఅవుతాయి. ఈ విధంగా విరిగిన రాతిముక్కలు 

(కిందపడి, సంచిత మై, “భ్రాలన్ * అనబడే వాలులు (లేక నీ లూ ఏర్పడుతాయి. 

అల్పజలక (బెట్ట, ఎడారి (పదేశాలలో మండుదెండలకు రాళ్లు బాగా వేడెక్కు 

తాయి, తత్ఫలితంగా రాతి పైభాగం వ్యాకోచించి, చల్లగాఉండే లోపలిభాగంనుంచి 

విడిపోతుంది. దీనికితోడు కాలినరాతిమీద వర్షంపడి చటుక్కున చల్ల బడుతుంది. 
టై పెచ్చు, రాళ్ళలో 'రెండుగాని, అంతకన్న అదికంగాగానీ ఖనిజములు ఉండ 

వచ్చు. ఆవి వ్యాకోచించే ““రేటులు”” వేరువేరుగా ఉండడంచేత అంతళ్శక్తుణ 

ఏర్పడి, కిలాద్రవ్యాన్ని చెరోవైపుకీ లాగి, ముక్కలు చేస్తాయి. 

ముఖ్యంగా ఉస్టో గతావిభేదాలవల్ల నూ, తదితర కారణాలవల్ల నూ రాళ్ల పై పొరలు 

పెచ్చులు పెచ్చులుగా ఊడివచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ (పషృక్రియను “అవగ క నము? 

(exfeliation) ఆంటారు. స్థూల ఖనిజకణములు కలిగిన ఏకసమానబృహాత్ శిలలలో 
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ఈ పద్దతి బాగా పనిచేస్తుంది. ఇండియాలోని (గైనైటు కొండలలో ఈ అసదళన 
(పక్రియాఫలితములు ముమ్మరంగా కనిపిసాయి. నున్నని న్నిటపుచరియలుగల 

(7వై బ్ దృంవీయగిథలు (inselbergs) వీటికి చక్కని ఉదాహరణలు. _(Insel- 

bergs అంతే జర్మన్ భాషలో Island mountains అని అర్థ 0). ర సాయన, 

ఉష్ణోగతాపరివ _ర్హనములవల్ల పర్వతాల తీక్షమైన కొనలు అరిగి కాలక్రమాన 

కొండలు గుండంగా డోములలాగానూ, పార్శ్యములు నిటటముగానూ తయారవు 

తాయి (10వ బ్విళవబిమ్ము,. 

వర్షంవల్ల ఎంత బాగా అసరదనం జరుగుతుందో చూపడావికి మృ ల్తికొ 

నంబభములు (earth pillars) మంచి ఉదాహరణలు. ఇట్టి మృత్తికా స్తంభాలు 

ఏర్పడడానికి మె త్తటిమట్లి లేదా షేల్ పొరమీద గట్టి గుండ్రాభ్లన్న పొర ఉండాలి, 

వర్షపునీటివల్ల మె_త్తటిమట్టి కోసివేయబడి, పైన రాయిఉన్నభాగంమ్మాతం కోసుకు 
పోకుండా రషీంపదిడడంవల్ల మట్టి _స్తంభంలా ఏర్పడుతుంది. ప్పిటీలోని మధ్య 

హిమాలయములలోని జలోఢ వేదికలలో ఇటువంటి మృత్తికా స్తంభాలు కనిపిసాయి. 

(పత్యక్షంగానూ, పరోక్షంగానూ శిలలు పగిలిపోవడానికి చెట్లు ఒకకారణం. 

పెరుగుతున్న వేళ్లూ, మానులూ రాళ్ళమధ్య సందులను మరింత పెద్దవిచేస్తాయి. 
వానపాములు, చెదలు, ఎలుకలు వగై రాలు రాళ్ళసందులలో దూరి, ఆపక్షయకారక 

ముల (ప్రభావము మరింత లోతువరకు విస్తరించడానికి అవకాశం కల్పిస్తాయి. 

అడవులను కొట్టివేయడమూ, అడవులలో అగ్నిరగిలి తగలబడిపోవనివ్వడమూ. 

ఏటవాలు పదేశాలలో తప్పుగా దున్నడమూ, తోచినచోటనల్తా ఖనిజాలకోసం 

తవ్వడంవంటి పనులచేత మానవుడు నేలను అపరదనషక్రియకు లోను 
గావి స్తున్నాడు, 

(క్రింది వాతావరణంలో అధికంగాఉన్న నీరు, ఆక్సిజను, కార్బన్ డై ఆక్రైడుల 

స్మక్రియతవల్ల శిలలలోని ఖనిజములు విఘటనచెండి, కరిగి, వదులై పోవడాన్ని 

రాసాయనిక్ అవయం అంటారు. సూక్ష్మేజీవులవల్ల నూ, వాటి క్షయజ పదార్థాల 

(producis of decay) వల్లనూకూడా అపక్షయం కలుగుతోంది. (ప్రకృతిలో 

భౌతిక, రాసాయనిక, జీవసంబంధకారకములు కలిసి గట్టుగా శిలలను క్షయింప 

జేస్తాయి. 
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ఆక్సీకరి ణము (oxidation), జలయోజనము (hydration), కార్చ నేటుల 

తయారీ = ఇవి అపక్షయంలో జరిగే ముఖ్యమైన మార్చులు. క్వార్ట్ జ్, 

శ్వేతా భ్రకం (muscovite mica) వంటి ఎవో కొన్ని ఖనిజాలు మా(తమే 

విఘటనప్మక్రియను (పతిరోధిస్తాయి. చాలాభాగం సిలికేటు ఖనిజములు మట్టివంటి 

సీటిలో కరుగని అవకేపము (76351616) గా విడిపోతాయి. 

శిలాద్రవ్యములలోవి సంన క్తి (6002653102) రసాయన ద్రవ్యాలవల్ల తగ్గుతుంది. 

ఈ (పష్మకియలో తయారైన (దావణాలు వర్షంవల్ల కొట్టుకుపోగా, రాయి చిల్లులు 

చిల్లులుగా ఆయి నలిగిపోతుంది. రాసాయనిక అపక్షయం ఈ విధంగా 

జరుగుతుంది. 

సమకోణీయ (=etangUlar) సంధులు కలిగిన సూక్ముకణీయ సమజాతీయ 

(homogeneus) శిలలు రాసాయనిక ఆపక్షయంవల్ల మధ్యలో కఠినమైన 

మార్పుచెందని రాయి, పైన ఉల్లి పాయపొరలలాగ విఘటితపదార్థం పొరలు 

పొరలుగా ఏర్పడుతుంది. చదునై న(పడేశాలలోకన్న అంచులదగ్గరా, మూలల 

దగ్గరా విఘటనం ఎక్కువ లోతుగా జరుగుతుంది. ఈ _ప్మక్రియను ౮ గ్రోగ్టా జ్ర 

అవయం” (ipheroidal weathering) అంటారు, దక్కన్ (ట్రాప్లో దీనికి 

చక్కని దృష్టాంత రాలు ఉన్నాయి. 

తేమవాతావరణంగల (పదేశ'లలో వర్షపునీరు రాళ్ళల్లో చాలా లోతుకి దిగు 

తుంది కనుక అసక్షయం చాలా లోతువరకు జరుగుతుంది. పడమటి కనుమలలో 

కొన్నిచోట్ల ఆపక్షయం 20, 80 మీటర్ల లోతువరకూ జరుగుతుంది. అతివృష్టి. 

ఆనావృషి ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా సంభఏంచే (ప్రదేశాలలో ఆపక్షయజపదార్థా 

లలో అల్యూమినియం, పహైౌఢడౌకై డు, ఐరన్ హై(డాక్ష్రైడు, సిలికా, రకరకాల 

కార్చ నేటులు, సల్ఫేటులు ఉంటాయి. వీటిలో చాలాభాగం వాననీటిలో కరిగి 

కొట్టుకుపోతాయి. కాని, అల్యూమినియం హై డా క్ర్రైడు, ఐరన్ హెడ్రాక్స్సెడు 

మాతం కరగని అవక్షేపములుగా పై థాగాన మిగిలిపోయి, లేటరైట్ అనబడే 

ఎర గోధుమరంగు నిషేపం ఏర్పడుతుంది (లాటిన్ భాషలో లోటర్ అంటే ఇటుక 

అని అర్థం). పడమటికనుమలలో చాలాచోట్ల, ఇంకా మరికొన్ని(పదేశాలలోనూ 

లేబరైట్ను ఇటుకలుగాకోసి కట్టడా=కు విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. మొదట్లో 
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మెత్తగాఉండే లేటరైటు గాలితగిలి బాగా గట్టిపడుతుంది. కనుక వీటిఉపయోగం 
మరింత ఎక్కువ. ఆల్యూమినియం పాలు ఆధికంగాఉండే లేటర్రెటును బాకటు: 

అంటారు, ఇది ముఖ్యమైన అల్యూమినియం ధాతుకం (ore). 

చాలాచోట్ల పగిలిపోయిన, వదులుగాఉన్న పొర భూపృష్టశిలమీద కనిపి స్తుంది. 
ఈ పదార్థాన్ని వ్యర్థమైన మేంళల్ లేదా “రేగోతిట్” ఆంటారు. ఈ వ్యర్థశిలా 

మేంటిల్ అఆపక్ష్రయ(ష్మకియలవల్ల ఏర్పడినచోటనే అవశేవంలా ఉండిపోయి ఉండ 

వచ్చు. లేదా గాలి, నీరు, హిమనద్యాదులవల్ల ఒకచోటినుంచి మరోచోటికి 
మోనుకొని రాబడి ఉండవచ్చు. 

వాశావరణస్టితులనుబట్టి అపకయ(ప(కియ రకరకాలుగా ఉంటుంది, ళీతల 

వాతావరణంలో యాం|తికాపక్షయం చాలా (ప్రధానమెనది. పొడిగాఉండే 

నమళీతోష్ష వాతావరణం లో అపకయ(ప్రక్రియలు అన్నీ పనిచేస్తాయి, తోమగాడండో 

ఉష్పవాతావరణం లో రాసాయనికాపక్షయం (పముఖంగా ఉంటుంది. ఏమం బే, 

తోము వేడీ కలిస్తే (దానణ(క్రియ (3017606 20602) త్వరితం అవుతుంది. పొడిగా 

ఉండే ఉష వాతావరణంలో యాం (త్రికాపక్షయం అధికంగా జరుగుతుంది. 

నేల ఏర్పడే ఐధం 

వ్యర్ధశిలా మెంటిల్ యొక్క ఉపకితలంమీద నోల ఆని పిలువబడే పదార్దం 

భౌతిక, రాసాయనిక ఆపక్షయ్మప క్రియలు జీవఆపక్షయనన్నిహితత్వంతో 

ఏర్పడుతున్నది. సమ స్తజంతువులూ, వృక్షములూ (ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షం 
గానో తమ మనుగడకోసం నేలమీద ఆధారపడిఉన్నాయి. కనుక నేల ఏర్పడుటకు 
జరిగ (ప్రక్రియలు మిగిలిన సకల్నప్రక్రియలకన్నా అత్యధికోపయు క్రమైెనవి 
అనడంలో సందేహంలేదు. ఈ (ప్రక్రియకీ వాతావరణస్టితికీ దగరసంబంధం 

ఉండడంచేత ఒకొ-క్క(పదేశంలోని నేలస్వభావం ఆక్కడి వాతావర ణాన్నిబట్టి 

ఉంటుంది. ఏ ఆధార క్రై లము (bed-rock) నుంచి నేల ఏర్పడిందో ఆ శె లంమీద 

ఆ నేలస్వభావం ముఖ్యంగా ఆధారపడి ఉంటుంది. 

నేలలో రెండు ముఖ్యమైన భేదాలు ఉన్నాయి. ఒకటి అవకేపీయం (1681- 

dual), రెండవది పరివహితము (transported). ఆవవ్షేవీయ మృ తిక సుమారు 
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నల్లగా ఉంటుంది. దీనికి కారణం జీవసంబఐబంధమెన పదార్థాలు (వీటిని 

“హ్యూమస్” ఆంటారు) కుళ్ళి ఆ మట్టిలో కలియడమే. భూమిలో లోతుకి 

వెళ్ళినకొద్దీ మళ్ళీ ఇందులో విభేదాలు ఉన్నాయి. సగం సగం విఘటనచెందిన 
శిలలు, వృక్షసంబంధమైన పదార్ధాలు స్వల్పంగాగానీ, అసలే లేకుండాగానీ ఉన్న 

భాగాన్ని అధోభూమి (|క్రిందినేల sub-soily అంటారు. అధోభూమికి కింద 

తయం అవుతున్న ఎగలిళ ౪ల (rotten rock) ఉంటుంది. దానికింద మార్చు 

చెందని నృృచ్భాణిల (| 70౬౯) ఉంటుంది. కొన్నికొన్ని చోట్ల అవకేపీయ 

మృత్తిక రసాయనవిఘటనంచేత ఎంతగానో మారిపోయి, ఆది ఆసలా ఎ రకమైన 

శిలనుంచి ఏర్పడిందో తెలుసుకోవడం కష్టసాధ్యమవుతుంది. అటువంటి మట్టిని 

“౯వరవత్త్యూమ్యృ తిక” (Mature 5011) అంటారు. 

పుట్టినచోటినుంచి మరోచోటికి మోసుకుపోబడిన మట్టిని “వరివపాతమ్య) త్రిక 

(transported soil) ఆంటారు. గురుత్వాకర్షణవల్ల గానీ. పాకేస్వభావంవల్ల గానీ 

మట్టి స్వల్పదూరం జరిగి ఉండవచ్చు. లేదా వందలాది కిలోమీటర్లదూరం గాలి 
వల్ల, నీటివల్ల , హిమనదులవల్ల పరివహితం కావచ్చు. నదులచేత మోసుకుపోబడి 

ఒడ్డున చేర్చబడ్డ ఒండుమట్రిని ఉలోధథత్భు తిక (alluvial soil) అంటారు. 

ప్రారంభదశలో ఉద్ధృతంగా (ప్రవహించే సెలయేళ్లు రాళ్లు, కంకర, ఇసుక వగై 

రాల నన్నింటినీ గెంటుకుపోతాయి. పరిపక్వదశలో నెమ్మదిగా (పవహించే నదులు 

సూక్మశలాకణములనుమాత్రమె మోసుకుపోతాయి. నదీడెల్లాలరోనూ, వరక 

మెదానాలలోనూ ముఖ్యంగా జలోఢమృ త్తికలు ఉంటాయి. దీనికి గంగా సింధు 

మైదానం చక్కని ఉదాహరణ. హిమనదులవల్ల కొవిపోబడిన నాొమోదదమ్యు త్రిక 

(glacis! soil) పేరుకొని, హిమోఢములు 10921063) ఏర్పడుతాయి. అట్టి 

స్తరవిహీనములై న అవకేపములను ““అపోఢము” (arf) లేక “బోల్” (tl) 

అంటారు. అపోఢములో ముఖ్యంగా మట్టి, రాతిపొడివంటి సూక్ష్మకణీ మద్రవ్య 

ములు ఉంటాయి, కాని కొన్నికొన్నిచోట్ల వేరువేరు పరిమాణాలలో రాళ్లున్నూ 
కనిపిసాయి. జలోఢఅవక్షేపములలోని రాళ్లు నునుపుదేరిఉం పే, అపోఢ అవక్షేప 

ములలోని రాళ్లు కోణములు కలిగి ఉంటాయి. 

శిలలలో అనేకరకాలు. వాటిలో అనేకరకాల ఖనిజాలు ఉండడంచేతనూ, అవి 

వివిధపరిస్థితులలో ఆసక్షయంకావడంచేతనూ నేలలలోకూడా అనేకర కాలున్నాయి, 
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క్వార్ట్ జ్ కణములచే ఏర్పడ్డ ఇనుకనేఅ మరీ వదులుగానూ, నీరు నిలువనిదిగానూ 
ఉండడంచేత మొక్కలు పెరుగడానికి అనుకూలమైనదికాదు. కెవోలిన్ అనబడే 
బహుసూక్ముకణములచేత ఎర్పడ్డది బంకమన్ను (6149). ఇది బొత్తిగా అపార 

గమ్యం (impervious) ఆయిన మట్టి. బంకమట్లి, ఇసుక కలి సే దానివి 
“గ డమే (loam) లేక చిక్కణమృ త్రిక అంటారు. ఇది చాలా మంచి మట్టి. 

బంకమన్ను, సున్నపురాయి కలిపిన మట్టిని “మూరల” (marl) లేక చూర్ణ 

మృత్తిక అంటారు. కుళ్లిన అంగారకపదార్గం అధికంగాఉన్న నల్ల మట్టిని “యశ్” 

(muck) లేక మలినమృ త్తిక ఆంటారు. ఈ విభేదాలు సమశీతోష్టమండలాలలో 

పాయం (young) లో ఉన్న నేలలలో అధికంగా కనిపిస్తాయి. పరిపక్వమృ త్తిక 

లలోనుంచి కొన్నిపదార్థాలు అవిచ్చిన్నంగా బయటికిపోతూ, మరికొన్ని వచ్చి 

చేరుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి పెరుగుదల, విఘటనకన్న ఆధికంగాఉం టే 

మట్టిలో హభ్యూమస్పాలు పెరుగుతుంది. కనుక, ఇది వాతావరణ౦మీద ఆధారపడి 

ఉంటుంది. ఈ విధంగా వాతావర ణస్థితినిబట్రి మృ త్తికాసంయోజనం [క్రమంగా 

మార్పులు చెందుతుంది. మట్రియొక్క రంగు ముఖ్యంగా అందులో చేరిన ఇనుప 
యౌగికములమీద, హ్యూమస్యొక్క_ అల్పత్వ ఆధిక్యతలమీద ఆధారపడి 

ఉంటుంది. రష్యాలోని స్టెప్పీలలో (గెనై ట్, బసార్బ్, లోయెస్, గోళాశ్మముల 

వంటి విభిన్నశిలలనుంచి నల్లని నేలలు ఏర్పడింది. సమశీతోష్టమండలాలలో 

(గైనై ట్ నుంచి బూడిదరంగు నేలలు (podsols), స్టెప్పేలలో నల్లని చేలలు 

(“6౯౧౦:6౫౦), ఉష్పమండలాలలో ఎరనినేలలు (laterite) ఎర్పడుతున్నాయి. 

భారత దేశంలోని నేలలు 

భారతదేశంలోని నేలలు సామాన్యంగా బహుపురాతనమైనవీ, పరిపక్వత 

చెందినవీనూ. నేల ఏర్పడుట చాలావరకు వాతావరణాన్నబట్టి, అందులోనూ 

ముఖ్యంగా వర్షపాతాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సమశీతోష్టమండలంలోకన్న భారత 

దేశంలో నేలయొక్క_ ఉష్ణ్మోగత 10 నుంచి 20 డ్మిగ్రీలవరకూ అధికంగా 
ఉంటుంది. తత్ఫలితంగా మృ త్తికానిర్మాణంలో పాల్గొనే రసాయన ప్ర క్రియలు 
చాలా త్మీవంగా ఉండి, శిలావిచ్చేదన, రాసాయనిక విఘటనము మరింత వేగంగా 

జరుగుతాయి. 
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గంగా నిందుమైదానంలోని నేల ముఖ్యంగా జళలోఢకం. హిమాలయములు 

అరుగడంవల ఏర్పడ చెత చెదారము ఇక్కడికి వచ్చింది. బంకమటి, ఇసుక 
గా G అశ 

లు 

కలిసిన గరుము ఇందులో ఉండి, భారత దేశంలో ఆత్యంత సారవంతమైన 

(ప్రదేశం అయింది. భారతీయ ద్చీవకల్పంలోని నోలలు మాతం ఏర్పడినచోటనే 
ఉండిపోయిన రకానికి చెందినవి. వాటి ఉత్పత్తికి కారణభూతమైన రాళ్ళలోని 

రసాయన దవ్యాలనుబటి ఆ మట్రియొక్క ఫలడత (బలంచే) ఆధారపడి ఉంటుంది. 
a అ టు 

భారత దేశంలోని నేలలను ఈ [క్రిందివిధంగా వీ కరించ వచ్చు 

() వండ్రునేలలు; (2) నల్ల నేలలు; (3) ఎర్రనేలలు; (4) కంకరనేలలు; 

(5) అడవినేలలు, కొండనేలబు; (6) ఎడారి నేలలు; (7) చౌడునేలలు; 

(8) సేటీనేలలు, బురదనేలలు. 

(1) వండినోలలు * గంగా సింధుమైదానపు పైభాగంలో వం[డునేలబు స్టూఆ 

కణీయంగానూ, మధ్యభాగంలో మధ్యమకణీయంగానూ, అట్రడుగుభాగాన సూక్ష్మ 

కణీయంగానూ ఉంది. అన్నింటికన్న స్టూలమైనది ఇసుక. కనుక, నదుల 

ఊర్ణ భాగాలలో ఇసుక అధికంగా ఉంటుంది, నూ క్యతముకణీయమైనది బంకమట్టి 

కనుక అది నదుల అధోభాగంలో అధికంగా ఉంటుంది. చదునైన [పదేశం 

కావడంచేత గంగాలోయలో అనేకమైన కాలువచు వ్యవనాయార్థం తవ్వబిడ్డాయి. 

మిగిలినచోట్లకన్న బెంగాలులోని వండ్రునేలలు _దగ్గకదగ్గరగానూ, తక్కువ 

స్రైల్యముతోనూ, ఎక్కువ తేమగానూ ఉంటాయి. ఇక్కడ వరి, చెరకు, పొగాకు, 

జ్యూట్ ఆదికంగా సండించబడతాయి,. 

దక్కను తీరస్థ ప దేశములలో ని వండునేలలలో రం[ధరహితంగానూ, నల్లని 

రంగులో బంకగానూ ఉంటాయి. భారతీయ ద్వీపకల్పంలోని నదీము ఖములదగ్గరా, 

లోయలలోనూ ఈ మట్టి కనిపి స్తుంది. 

(2) నల్లనోలలు =: మైసూరులోనూ, మహారాష్ట్రింలోనూ, గుజరాతులోనూ, 
మధ్య(పదేశ్ సళ్చిమభాగంలోనూ, ఉ త్తర్మపదేళ్లో దక్షిణభాగంలోనూ, వీహారులో 

ఆగ్నేయభాగంలోనూ, ఒరిస్సాలో నై బుతిభాగంలోనూ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పడమటి 

భాగంలోనూ ఈ నల్ల నేలణు కనిపిస్తాయి. దక్కనుటాపులో ముఖ్యమైనది 
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సోల్పరేగజీనోల (regur or black cotton soil). ఈ రకమైన మట్టి ఆనేక (పదేశా 

లలో దిసాల్స్లావా _స్తరములనుంచి ఏర్పడింది. ఇది పరిపక్వత చెందిన నేల. ఇడి 

ముఖ్యంగా వాఠావరణస్టితివల్ల ఏర్పడ్డ దే కాని, ఏదో ఒక (పత్యేకశిలనుంచి 

ఏర్పడ్డదికాదు. = 

నల్ల నెల కొంతవరకు కాల్షియమయంగా ఉంటుంద. అది దిహుసంహితం 

(compact) గా, బంకగా, తేమను ఇముడ్సుకు నేదిగా ఉంటుంది. అది చాలా సాళ 

వంతంగా, ప్తి, గోధుమ, ఆవిశ, జొన్న, శనగలు పండించడానికి ఆనువుగా 

ఉంటుంది. 

(క) ఎలనోలలు : భారతీయ ద్వీపకల్పంలో చాలాచోట్ల ఉష్పమండల అభిలక్షణ 

మైన ఎర్రనేల కనిపిస్తుంది. మృత్తికలు రంగులోనూ, లోతులోనూ, సంయో 

జనంలోనూ బాగా భేదిస్తాయి. అల్పజలక[పదేశాలలోని ఇసుక లేతరంగునేలలలో 

సజ్జలుమాత్ర మె పండుతాయి. మైదానాలలోని సారవంతమైన చిక్కని ఎరుపష్ప 

గరుమునేలలో అనేకరకాల పంటలు పండుతాయి. 

(4) తంఠలనోలలు : లేటరైట్ అపక్షయంచెందడంచేత కంకరనేల ఏర్పడు 
తుంది. ఇది ఎరగా, ముతకగా ఉంటుంది. బంక మట్టి, కంకర కలిసిఉంటాయి, 

ఈ రకపు నేలలో ఆన్లుత ఆధికంగా ఉంటుంది. కనుక, ఆమ్లతను సరిదిద్దడం 

ముఖ్యమైన వ్యావసాయికసమస్య, తేయాకు మొక్కకు ఆమ్లత అవసరం కనుక 

ఈ నేలలలో సామాన్యంగా తేయాకు పండిస్తారు. 

(5) అడవనోలలు, కొండనోలలు : అడవిలో పెరిగే జీనసంబంధమైన పదార్ధం 

కుళ్ళి, సంచితమై, ఈ నేల తయారవుతుంది. అస్సాములోని కొండజిల్లాలలో నూ, 
ఉత్తరప్రదేశ్ లోనూ, ఉపహిమాలయ్యప్రదేశంలోనూ, కూర్లులోనూ, ఈ మాదిరి 
నేలలు కానవస్తాయి. 

(4) ఎడారినోలలు * ఉప్పు ఎక్కువగాఉండే ఇసుకతో నిండిఉంటుంది. ఈ మట్టి 

దకిజపంజాబు, రాజస్థాన్ లలోని అల్పజలక(పదేశాలలో ఈ నేలలు కనిపిపాయి. 

ఇందులో జీవసంబంధపదార్థం అతిస్వల్స్పంగా ఉంటుంది. గాలివల్ల కొట్టుకువచ్చిన 

ఇసుకతో ఈ (ప్రదేశాలు కప్పబడిఉంటాయి. ఇక్కడ వ్యవసాయానికి ముఖ్యమైన 
నీరు లభించదు. సరియైన నీటిపారుదలవళ్ల ఈ (ప్రదేశాలను వ్యవసాయోప 
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యోగ్యంగా చేయవచ్చు. ఈ విషయం ఒరుండా అనే చోట బుజువు అయింది. 

ఇది రాజస్థాన్ ఎడారిలోని నిర్ణలనిర్మా నుష్య ప్రదేశం. నీటిపారుదలసౌకర్యాలనల్ల 

ఈ (ప్రదేశాన్ని పచ్చనిపంటలు పండే పొలాలుగా మార్చగలిగేరు. ఇక్కడ 

(ప్రస్తుతం గోధుమ, బార్జీ, ఆవ, వరి, (ద్రాక్ష సండిస్తున్నారు. 

(7) బౌడునోలలు : భారతదేశం అంతటా అన్నిరకాల శీతోష్టమండలాల 

లోనూ ఈ మృత్తికలు కనిపిసాయి. నిర్ణల్మస దేశాలు పెక్కి౦టిలో, ముఖ్యంగా 

బీహారు, ఉ త్తర(పదేశ్, రాజస్థాన్ , పంజాబులలో ఉప్పు, కరములు ఎర్చడు 

తాయి. ఇవి పంటలకు చాలా హోనికరములు. ఉప్పు నేలలలో సోడియంక్షోరెడు, 

సోడియంసల్భే టు అదికంగా ఉంటాయి, కారమయమృ తికలో సోడియం బై కార్చ 

నేటు ఆదికంగా ఉంటుంది. 

(8) పేఖోనోలలు బురదనోలలు : తేను ఎక్కువగాఉండే (ప్రదేశాలలో జీవ 

సందింధ మైన పదార్థాలు సంచితంకానడంవల్ల పేటీమృ త్రిక ఎర్చడుతుంది. 

ఈ నేలలు నల్లగా, బరువుగా, ఆమత అధికంగా కలిగిఉంటాయి. ఇవి కేరళలో 

కనిపిస్తాయి. బురదనేలలు ఒరిస్సా తీర పాంతాలలోనూ, సుందరవనాలలోనూ, 

జెంగాలులోని కొన్ని(ప్రదేశాలలోనూ, ఉ త్తరవీహారులోనూ, మద్రాసురాష్ట్రంలోని 

ఆగ్నేయతీరంలోనూ కనిపిస్తాయి. 



పం(డెండవ (పకరణము 

(పవాహోదకం (పారేసీరు) 

ఆనేకకోట్ల సంవత్సరాలుగా ఆసరదనకారకములు నిరంతరాయంగా భూమిని కోసి 

వేస్తూ, సముదతలంతో సమానంచేయాలని (పయత్ని స్తున్నాయి. నీకు, గాలి, 

మంచు__ ఇవి మూడూ అపరదనకారకాలు. ఈ మూడింటిలో (పవహించే వీరు 

ఆతిముఖ్య మైనది. వర్గంవల్ల, కరిగిన మంచునుంచీ (పవాహోదకం ఏర్పడుతుంది. 

నేలమీద (పతిఏడూ 100 సెం.మీ. నీరు వర్షరూపంలోనూ, మంచురూపంలోనూ 

పడుతోంది. ఇది సుమారు !,50.000 ఘన కిలోమీటర్ల నీటికి సమానం. వర్ష 

రూపంలో పడిన నీరు ఎత్తుప్రదేశాలనుంచి కిందికి జారి, కయ్యలుగా, వాగులుగా, 

నదులుగా (ప్రవహించి, ఆఖరికి సముద్రాన్ని చేరుకుంటుంది. ఈ నీరు ఆవిరియె 

మళ్ళీ వర్షరూపంలోనూ, మంచురూపంరోనూ నేలమీద పడుతుంది, దీనిని 

““జలవైజ్ఞాబిక్్ ($0 (hydrological cycle) అంటారు. నేలమీదపడ్డ నీటిలో 

ఆరవవంతుమా(త్రమే నదీపవాహమూలకంగా సముదాలను చేరుతోంది. మిగిలిన 
దానిలో కొంత భూమిలోకి ఇంకిపోతోంది; కొంత ఆవికయె పెకిపోతోంద. 

నదుల ఉత్ప త్తిస్థానంగురించి సరిగ్గా తెలియదు అనే మాట సాధారణంగా 

నిజమే. గంగానదికిలాగే ఉత్ప త్తిస్థానం హిమనదిలో ఒక మంచుగుహ కావచ్చు, 
లేదా నర్మదకిలాగే ఆమర్కంటక్లో ఎత్తైన ఒక నీటిబుగ్గ కావచ్చు, లేదా పశ్చిమ 

వాహిని అయిన శత్నదుకిలాగే ఉత్ప త్తిస్థానం ఒక నరస్సు కావచ్చు. నదులన్నిటి 

విషయంలోనూ సరిగ్గా ఇదీ ఉత్పత్తిస్టానం అని వేలుపెట్టి చూపించడం కష్టం. 

వర్షపునీరు వాగులాగ ఏర్పడకపూర్వమే కొంత ఆపరదనాన్ని కలుగజే స్తుంది. 

వర్షపునీరు వాలులనుంచి కిందికి (ప్రవహించేటప్పుడు తమతోబాటు కొంత మట్టిని 

కూడా తోసుకురావడమే ఇందుకు నిదర్శనం. వర్షపునీటివల్ల కలిగే ఈ రకమైన 
ఆపరదనానికి వలకావరదోనం (5heet erosion) ఆని పేరు, 

వాగులులలో అనేక భేదాలున్నాయి. కొన్నివాగులు వేల కిలోమీటర్ల పొడవు 

మేర (ప్రవహిస్తాయి. కొన్ని చాలాతక్కు_వ నిడివిమేర (ప్రవహిస్తాయి. కొన్ని 
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పెద్దవి. కొన్ని చిన్నవీనూ. కొన్నిచోట్ల వాగులు దగ్గరదగ్గరగాను. కొన్నిచోట్ల 

దూరదూరంగాను (ప్రవహిస్తాయి. ఒకానొకవాగు ఎక్కువగా ఒండ్రును మోసుకు 

నస్తుంది. మరొకటి ఏమాత్రం ఒం(డ్రులేకుండా చాలా స్వచ్చమైన నీటితోనే 

(పవహిస్తుంది. 

వర్షాలు ఎక్కువగా కురిసేచోట ఆధికసంఖ్యలోను, వర్షపాతం తక్కువగా 

ఉన్నచోట తక్కువగాను వాగులు పారతాయి. (భంశములు, వలనములు, ఊర్ణక 

ఆధోసమావలనములు వాగుల ఉవికికి చాలావరకు హేతువ్చలు. 

కొన్నివాగులు ఏడాదిపొడుగునా (ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి. దానికి కారణం ఆవి 

నరస్సులలో పుట్రిఉండడం కావచ్చు; లేదా మంచుకరిగే పర్వతపాదములవద్ద పుట్టీ 

ఉండవచ్చు. వీటిని “జీవనదులు?” (permanent streams) ఆంటారు. హిమా 

ఆయాలలో పుట్టిన నదులు ఇందుకు చక్కని ఉదాహరణలు. మంచు కరిగి నీరు. 

అభ్యం అవుతూ ఉండడంచేత ఇవి ఏడాదిపెడుగునా (పవహాసాయి. ఎడారి 

(పదేశాలలో పుట్టిన నదులు నీటికోనం వాతావర ణస్టితి మీద ఆధారపడతాయి కనుక 

ఆవి ““అంళోరాయికనడులు” ౧౧౧౭7౯8060 streams). మధ్యఇండియా, దక్కనులఆ 

తోని నదులు వర్షాశ్రయములు కనుక, వాటిలోని నీరు హెచ్చుతూ తగ్గుతూ 

ఉంటుంది. ఒక్క నెల్లాళ్ళపామై నా అవిచ్చిన్నంగా (పవహించని నదులను 

““న్నంల్వాయు (వవావోలు” (ephemeral streams) అంటారు. ఇవి అల్పజలక 

(వదేశాలలోనూ, ఎడార్మిప్రదేశాలలోనూ కనిపిస్తాయి. అంతరఅసవాహద్రోణుల 

(interior drainage basins) లోని వాగులు స్వల్పాయులక్షణాలను కలిగి 

ఉంటాయి. అవి వేరు వేరు పాయా (తాత్కాలిక సరస్సు) (దోణులలోకి (ప్రవ 

ఉాసాయి, లేదా సంభార్ వంటి ఉప్పునీటిసరస్పులలోకి (ప్రవహిస్తాయి, లేదా 

నమ్ముదాన్ని చేరుకోకమునుపే ఎడారి ఇసుకలో పూర్తిగా ఇంకిపోతాయి. 

(పవాహాపరదన పద్దతులు 
~ 

వివిధ పమాణాల శిలాశకలాలను (ప్రవాహాలు మోసుకుపోతాయి, వాటిలో 

జండు, బురద ఇనుక్, గులకరాళ్లు, పెద్ద పెద్ద దిండరాళ్లుకూడా ఉండవచ్చు. 

డీవివి “భారం” (1044) ఆంటారు. వీటిసాయంతోనే నదులు యాం, తికౌపర 

G—7 
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దనాన్ని సాధిస్తాయి. గట్లు ఆడుగుభాగము ఈ శ8లాశకలముల ఒరపిడివల్ల 

యాంతికంగా ఆరిగిపోవడాన్ని “లక్స్ త అవల్ద్ోనోము”_ (60rr05i0n) ఆంటారు, 

కోణాలు కలిగిన శిలాశకలాలను అధికంగా మోసుకువస్తున్నది. సాపేక్షంగా 

మె త్రనివైన శిలల పక్కనుంచి (ప్రవహిస్తూఉం టే బలకృతాపవ దనం వేగంగా 

కొనసాగుతుంది. నదీశయ్యలలో తరుచు కనిపించే గుండ్రని నున్నని గులకరాళ్లు 

ఈ రకమైన అపరదనానికి సాక్షాలు. నదులవల్ల లోయలు లోతుగా అవడానికి 

ఈ బలకృతాపరదన మే కౌరణం, కిందికి కోయడంలో “జలగ ర్లితలను” (pot- 

4౯/6) ఏర్చరచడం అతిముఖ్యమైనది, గట్టి రాళ్ళలో గల చిన్నచిన్న గుంటలలో 

వాగులు కొనివచ్చిన గులకరాళ్లు, ఇసుకరెణువులూ దూరి, _సవాహవేగంవల్ల 
ఆ గుంటలలో గిరగిరా తిరిగి, వాటిని మరింత లోతుగా చేస్తాయి. వీటినే 

జలగ ర్హికలు ఆంటారు. గులకరాళ్ల ఆవర్తచలనము (spiral movement) వల్ల 

ఈ రంధ్రాలు నిట్టనిలువుగా, చాలా లోతుగా ఏర్పడుతాయి. (ద్రావణరూపంలో 

అపార మైన (ద్రవ్యాన్ని నదీజలాలు మాసుకుపోతాయి. (ప్రవాహంలోపడి కొట్టుకు 

పోతున్న రాళ్ళల్లోనూ, గట్టులవెంబడి ఉన్న రాళ్ళబ్లోనూ గల కరిగే పదార్థాలను 

నదీజలాలు తమలో ఇముడ్చుకుంటాయి. [పవాహోదకంచేత జరిగే రసాయన 
క్రియను “నంక్షారణము”” (corrosion) అంటారు. ) 

వదులుగా లేదా మెత్తగాఉన్న పదార్థ ంమీద (ప్రసహి స్తున్నప్పుడుగానీ, లేదా 

సంధులు అధికంగాఉన్న కరినశిలలమీద (ప్రవహి స్తున్నప్పుడుగానీ కేవలం 

(వాహోదకస్పర్శచేతనూ, వత్తిడిచేతనూ అపరదనం చాలా జరుగుతుంది. 
(పవాహోదకపు వత్తిడిచేత కలిగిన (భవ్య పేంిత (కీయ (hdraulic action) వల్ల 

_స్తరతలములచేతనూ, సంధివ్యవస్థలచేతనూ విభ_క్రమైన శిలలోని ముక్కలు ఊడి 
వచ్చేస్తాయి. 

ఏటా సుమారు 8000 మిలియను టన్నుల (ద్రవ్యం నదీపవాహాలచేత నము 

(ద్రాలలోకి కొట్టుకుపోతోందని అంచనా. 105 చ.కి.మీ. మొత్తం వైశాల్యంగల 
(దోణులనుంచి ఈ (ద్రవ్యం పరివహితం అవుతోంది అంతే 80,000 సంవత్సరాఅ 

కాలంలో ఒకమీటరు భూభాగంపై తలం తరిగిపోతోంది అన్నమాట. (ద్రోణులన 

బట్టి నరాసరి అనాచ్చాదన వేగాలు మారుతూ ఉంటాయి. 
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(పవాహపరివహనం 

నదులు తమతో తీసుకుపోయే యాం;త్రికథారంలో (పత్యక్షంగా కనిపించే 
'చవ్యం సీటిలో విలంబితమై (3690605100) నదీతలంమీద దొర్లుతూ ముందుకి 

గెంటుకుపోబడుతూ ఉంటుంది. నీటిలో కరిగిన ఖనిజపదార్థములే పరోక్షమైన 

రసాయనభరం.([పవాహవేగం స్వల్పంగా పెరిగినా దాని పరివహనళ క్తి అమితంగా 

పెరుగుతుంది. ఆందుకనే వరదవచ్చిన నది అంత ఆధికనష్టాన్ని కలిగి స్తుంది. 

ఉపనదులు తీసుకువచ్చి అందించే భారంకన్న ఇంకౌ ఎక్కువభారాన్ని మోసుకు 

పోవడానికి తగిన వేగమూ, ఆయతనమూ కలిగిన నది తనళయ్యను లోతుగా 
కోయగలుగుతుంది. దీనిని “ఎల్ కరణం” (degradation) అంటారు, నిమ్నీ 

కరణం కొనసాగగా కొనసాగగా నదీశయ్యలోని వాలు క్రదుంగాతగ్గి, కొంత 

కాలానికి నదీ,పవాహబలం అంతా భారాన్ని మోసుకు పోవడంలోమా(త మే ఖర్చు 

అయి, ఇక ఎటుమీదట నిమ్నీకరణం జరుగదు. మోయగలిగినదానికన్న ఆధిక 

భారం నడిలో వచ్చి కలిసే అప్పు డా నది ““అధితభాంతం (0722004464 అయింది 

అంటారు. అటువంటి నది తనశయ్యను లోతుకి కోయలేదు సరికదా, తనలోని 

భారాన్ని కొంత ఎం'పేసుకుని, శయ్యాతలాన్ని మెరకచేస్తుంది. దీనిని “ఉన్బుతీ 

శరదాం" /aggradutlionr} అంటారు. అతివాలుగా (ప్రవహించే ఉపనదులు కలిసిన 

కొండవాగుబు కొన్ని అత్యధికభారితములై, ఆ భారాన్ని మోసుకుపోయే శ క్రిలేక, 

దారిలో కొండలోయలలో వదిలి వేస్తాయి. ఆలోయలు లోతు అవడానికి బదులు 

మెరక అవుతాయి. 

నదియొక్క-_ పరివహనళ క్తీ, దానిభారమూ ఇంచుమించు సరినమానంగాఉం కే 
ఆ నదిని “/కబమిక నద” (graded stream) అంటారు. అట్టి నది ఉన్నతీకరణం 

గాని, నిమ్నీకరణంగాని చేయలేదు. దాని ఉపనదులు తీసుకువచ్చిన భారాన్ని 

మోయడానికి సరిపడ్డ శ_క్తిమాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. 

నదీశయ్యలో అన్నింటికన్న లోతైన బిందువును “*చరమన్తరమో” (base 

level) అంటారు. ఇంతకన్న కిందికి నది కోయలేదు. సరస్సులవల్ల నూ, 

ప్రతిరోధకశిలలవల్ల నూ, (ప్రవాహాన్ని ఆడ్డగించే మరేదైనా అడ్డువల్ల గావీ తాత్కాలిక 
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చరమ _స్తరములు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి, నది పతనమయ్యే నము(ద్రపుతల మే 

అంతిమచరమ స్పరము. 

నదుల విశిష్ట లక్షణములు 

(కొ త్తపదేశంలో సహజంగాఉన్న వాలులోనే నది (పవహిస్తుంది, (ప్రప్రథ్రమ 

సలాకృతివల్ల శయ్యలు నిశ్చయింపదిడ నదులను “కాన్నీక్పాంట్ నదులు” 
(౧) ne) Qa 

(consequent streams) ఆంటారు, కొన్ని నదుల శయ్యలు సహజస్థలాకృతీ 

విర్తిషములుకౌక » శిలా స్తరములు విభేదీఅపరదనము (differential erosion) నక 

లోనుకావడంవల్ల ఏర్పడ్డాయి. అట్టి నదుల లోయలు మెత్తని అల్బపతిరోధక 
౧ a అ చీ 

శిలల వెంబడే ఉంటాయి. అంటే అటువంటి నదీశయ్యలు శిలాసంరచనలమీద 

ఆధారపడి ఉంటాయన్నమాట, సహజస్టలాకృతికి సంబంధంలేకుండా ఎర్బడ్డ 

అటువంటి నదులను “నట్నీక్షాంట్ నదుల” (subsequent streams) అంటారు. 

తరుచుగా ఇవి కాన్ సీక్వెంట్ నదులకు ఉపనదులుగా ఉంటాయి. సాధారణంగా 

సబ్ సీక్వెంట్ ఉపనదులు కాన్ సీక్వెంటు మహానదులకు లంబదిశలో ఏర్పడుతాయి. 

దీవికి కారణం కౌన్ సీక్వెంట్ నదులు నతి (dp) క సమాంతరంగానూ, 

సబ్ సీక్వెంటు నదులు అనులంబిడిశ (8610ల) కు సమాంతరంగానూ ఉండడమే. 

ఈ సమకోణీయ నదీశయ్యావ్యవస్థను “(బెల్సిన్ (డాయినోట్ " (Trellis Drainage) 

అంటారు. 

కిలాసంరచనాసమంజినేం (Adjustment to rock structure) వల్ల కొన్ని 

పరిప్టితులలో అబ్ నీకెంంట్ (obsequent) నదులు ఏర్పడుతాయి, కౌన్ సీక్వెంట్. 

సబ్ సీక్వెంటు నదుల లోయలు తయారైన తరువాత సబ్ సీక్వెంటు నదులకు 

సమకోణంలో ఆబ్ సీక్వెంటు నదులు ఏర్పడి, మొట్టమొదటి కాన్సీక్వెంటు నదీ 
(పవాహదిశకు వ్యతిరేక దిశలో ప్రవహిస్తాయి. భూతలాపరదనంవల్ల పరిభాలంబి 

ములు ఏర్పడే వాలు స్తరములుగల (ప్రదేశాలలో అట్టి అబ్సీక్వెంటు నదులు కచి 

పిస్తాయి. అట్టి సరిఖాలందిములమీద ఆబ్ సిక్వెంట్ ఉపనదులు తయారవుతాయి. 

చదునైన అవసాదీయ శిలలమీదగానీ, స్ఫుటమైన సంరచనావ్యవస్థలులేని 
గెవైటువంటి శల్మాదవ్యములమీదగాని లోయలను ఏర్పరచే నదులన 
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“జన్ నీర్నాంంటు'” (1254640620) నదులు అంటారు, చెట్టు ఆకారంలో ఉండే వీటి 

'తైయి నేజిని “zog 905 ([డయినోజి”' (బృ కౌభఅవవావామ్ము] అంటారు. 

హిమాలయాలలో కనిపించే అత్యపూర్వమైన (డెయినేజి నమూనా ఒకదానిని 

గురించి ఇక్కడ వివరించడం అవసరం. ఖాట్మండు (ఇది నేపాలుకి రాజధాని 

లోయయొక్క నేల (ద్రోణివంటి పల్లంలో డెల్లాయిక్ సరోవసాదములచే ఏర్పడింది. 
ఈ పల్ల ౦ వాలు పట్టణం వై పుగా ఉంది. ఈ (దోణి దక్షిణాన మహాభారతపర్వత 

_ణచేతనూ, మిగిలినవె పులమధ్య హిమాలయ పకేపముల (spurs) చేతనూ 

పరివేష్టితమై ఉంది. ఈ (ద్రోణినుంచి బయటికి రావడానికి బాగ్మతీనదికి ఒకే ఒక 
బహిర్వ్వారం (6౫) ఉంది. అదే మహాభారత శ్రేణిలోని గోర్డి (సన్ననిదారి, 
ఉపరిబాగ్మతీనదీ, డాని ఉపనదులూ అభికేం[దక్ అవవావాము (centripetal 

drainage) కి చక్కని ఉదాహరణ. ఈ దారివెంట బాగ్మతీనది దక్షిణంగా గంగాభి 

ముఖంగానూ, నాఖూ ఖోలా కి [15 కి. మీ. దూరంలో దక్షిణాభిముఖంగానూ 

(పవహిసోంది. 

నదులు లోయలను కోయడం మొదలుపెట్టిన తరువాత చాలా మార్పులు జరిగే 

అవకాశం ఉంది. అవి మరొకనదితో కలియవచ్చు. హిమనదులు, లావా_స్హరములు, 
భూస్థలనములు ఆ నదీరోయలకు అడ్డుపడి సరస్సులు ఏర్పరచవచ్చు, లేదా దాని 

(పవాహరదిశను మార్చి వేయవచ్చు. దాని జలఉత్ప త్తిస్థానం వాతావరణపు మార్పుల 

వల్ల గానీ, భూపృషపుకదలికలవల్ల గానీ ఇంకిపోవచ్చు. వరదలవల్ల (ప్రవాహశళయ్య 

మారిపోవచ్చు. 

ఒకొ-క్క-(పదేశపు అపరదనచరితలో కొన్నినదులు ఇతరనదులచేత కబళ0ప 

బిడుతాయి. ఈ (ప్రక్రియను “నదీఅవవారణయము” (stream capture or siream 

piracy) ఆంటారు. ఇది కొన్ని (ప్రత్యేకపరిప్టితులలో జరుగుతుంది. కోసివేత 

ఎక్కువగాగల నది దొలుచుకుంటూ వెళ్ళి, అసరదనపరిప్టితులు అనుకూలంగాలేని 

మరొకనదిని తాకితే ఆ రెండవనదిలోని నీరు పూరర్తిగాగానీ, కొంతవరకూగావీ 
మొదటినదిలో నికి మళ్లుతుంది. శలావలనములు కలిగిన (ప్రదేశాలలో నదీఅపహరణం 

అధికంగా జరుగుతుంది. వరదమైదానాలలో విస్తృతంగా ఒకనది మెలికలుతిరిగి 

నప్పుడు, (పక్కకోత లవల్ల నూ, మెలికలు ఖ౦డించుకోవడంవల్ల నూ నదీఆపహరణం 
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జరుగుతుంది. నదికి పైభాగంలో అపహరణం జరిగితే ఆనదికి *౪ర౮౭లండవోం 

(beheaded) జరిగింది అంటారు. శిరఃఖండిత మైన నదిని “*“అవవ్యాతము” 

(mifit) అంటారు. ఇందులో బహుస్వల్పంగా (ప్రవహించే నీటికీ, ఆ నీరు 
(ప్రవహించే లోయకీ ఎక్కడా పోలిక లేకపోవడంచేత దీనికి “'మిస్ఫిట్”” అనే 
"పీరు వచ్చింది. దరీముఖంలో నిర్ణల ప్రదేశాన్ని “వాతావకాళం'” (wind gap) 

అంటారు. 

మైసూరురాష్ట్రంలోని షారావతీనదికి సంబంధించిన జోగ్ జలపాతం 250 మీ, 

ఎత్తున ఉంది. నదీఅపహరణంవల్ల నే ఈ నీరు లభ్యం అవుతోంది. పడమటి 

కనుమల పడమటివాలులో పుట్టి అశోబియాసముద్రంలో పడుతున్న వేగవంతమైన 
ఒకానొక కాన్ సీక్వెంటు నది ముందుకు వేగంగా కోసుకుంటూ వెళ్ళి, తూర్పుగా 

(పవహించి తుంగభృద్రలో కలుస్తున్న మైసూరు పీఠభూమిలోని (క్రమిక పరిపక్వ 

అసవాహమును కబళించింది. 25 కి.మీ. పొడవున్న నిటమైన గోర్టిముఖందగ్గర 
జోగ్ జలపాతం ఉన్నది, ఈ గోర్జికి ఇరుపక్కలా (పవాహపులో యలు ఉన్నాయి. 

వీటినుంచి ఉపనదులువచ్చి, చిన్నచిన్న జలపాతములుగా షారావతీ నగలో పడు 

తున్నాయి. 

హిమాలయాలలోని నదులు చాలాభాగం నదీఅపహరణానికి ఉదాహరణలు. 

ముఖ్యమైన అన్నుపస్థ (iransverse) నదులు వేగంగా విదరకు కోసుకుంటూ 

వెళ్ళడంగానీ, హిమాలయాల ఉత్తరదిశలో టిబెట్టు (డెయినేజి వ్యవస్థకు సందం 

ధించిన ద్వితీయక పార క, నదులను వరుసగా శరఃఖండనంచేయడంగానీ దీనికి 
కారణం. భాగీరథి, తదితర గంగ ఉపనదులు, కాశ్మీరంలోని సింధ్ నది, ఎవరెస్టు 

(పాంతపు అరుణనది నద్యపహరణానికి చక్కని ఉదాహరణలు. 

వేగంగా కోయడంవల్లనూ, ఎదురెదురు చరియలమీది పార్శ్వకనదులను 

అపహరించడంవల్లనూ (వపాతఛ్ర లోయలు ఏర్పడుతాయి. ఇక్కడ పక్క_లో యలు 

గాని, ఉపనమలుగాని (ప్రధాన నదికి వందలకొద్దీ మీటర్ల ఎత్తున ఉండి, అందులోకి 

(ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. సిక్కిమ్లోని తీస్తానదికి పూర్వం ఉపనదిగా ఉండిన ఒక 

ఏరు దీనికి చక్కని ఉదాహరణ. 700 మీటర్ల దిగువను ప్రవహిస్తూన్న రథోంగ్ ఛూ 
నదిలోకి న్మిటమైన సోపాన్నకమం (0250266) లో ఈ ఏరు _సవహిస్తోంది. 
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ఒకొ-క్కప్పుడు శయ్య బాగా స్థిరపడ్డాక భూకంపాలవల్లనూ, ఆగ్నేయకిలా 

ఆంతస్సా9వ బహిస్సావములవల్ల నూ శయ్య మారడం కద్దు. విచలనశ కులను 

కూడా ఎదుర్కొని శయ్య మారకుండా స్టిరంగాటంకే ఆ నదిని “వూర్పూవ ర్లీనది” 

(antecedent river) అంటారు. నేల వాలుగాఉన్న దిశలో ఎక్కు వభిదం లేకుండా 

ఆ (ప్రదేశం లేవనెత్తబడితే ఇటువంటి పూర్వవర్తీనదులు ఏర్పడుతాయి. ఒక్కొ 

క్కప్పుడు అడ్డుగోడ, లేదా ఒక పక్వతపం క్తి పైకిలేస్తున్నప్పటికీ నదిశయ్యను 

మార్చకుండా ఉండగలగడం బహుచ్చిత మెనది. 

హిమాలయప్రాంతంలో అద్భుతమైన పూర్వవ ర్తీనదులు కనిపిసాయి. ఉదా 

హరణకి సింధానడి, దాని ఉపనది ఆయిన సన్లైజ్ , (ద్రిహపుత ఇటువంటి నదులు 

టిబెట్టలో ఆత్యున్నతశ8ఖరాలకు బాగా ఉత్తరాన ఉద్భవించిన కారణంచేత ఈ నదులు 

హిమాలయ శేణి పుట్టుకపూర్వంనుంచి ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. కాశ్మీరాన్ని దాటిన 

తరువాత వంగపర్వతందగ్గర (8737 మీ) సింధునది డెల్హాకు సుమారు 100 మీ. 

ఎత్తున ఉంది. దీని పక్కగోడలు రెండువైపులా బహు స్మిటంగా మెట్లుమెట్లుగా 
6600 మీ. పైకి లేచిఉన్నాయి. అంటే పెకి పెరుగుతున్న పర్వత శేణి వేగంతో 
సరిసమానంగా ఈ నది 5600 మీ. లోతుకి రాతిని కోసేసింది అన్నమాట, సింధు 

సెక్ నదులు వాయవ్యంగానూ, దిహపు త్ర తూర్పుగానూ చాలాదూరాలు 

(ప్రవహించి, చటుక్కున (పవాహదిళ సర్యతావ రోధముల వాళు మళ్ళి, V=ఆకారపు 

లోయలకింద కోయబడిన (బహ్మాండమెన గోర్జిలలోకి (పవహి స్తున్నాయి. 

దక్షిణ భారత దేశంలోని కావేరి పూర్వవరర్తీనది. ఇది పడమటి కనుమలలో 
పడమటి అంచున _ అరేబియాసము దానికి కనుచూపుదూరంలో పుట్టి, ఆసము 

(ద్రంళో వెళ్ళి పడకుండా, (పధానపర్వత శేణిని ఖండించి, మెసూరు పీఠభూమి 

గుండా (ప్రవహిస్తోంది. ఈ ప్రాంళంలో విశాలమైన విసర్పణములు (062869), 

ఉచ్చరికములు (7+౧:63), జలపాతములు వగైరా పునర్నవీకరణ (rejuvenation) 

లక్షణాలు కనిపినాయి. కావేరికి సింష, అర్కావతి ఆనే ఉపనదులు ఉన్నాయి. 

అభిశీర్ష ఆపరదనం (026౪2764 erosion) వల్ల వీటికి (పపాొతపులో యలు, 

జలపాతాలూ ఏర్పడ్డాయి. ఈ రెండు నదులలోనూకూడా అపయానం (76065100) 

7 కి.మీ. దాకా ఉంది. 
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మొట్టమొదట్లో నదులు ఒక (ప్రత్యేకనంయోజనము, సంరచనమూ కలిగిన 
శిలలలో లోయలను కోస్తాయి. తరువాత అసరదన ప్రక్రియ కొనసాగి, అడుగున 
ఉన్న మౌలికశిలలను కోయడం (ప్రారంభిస్తాయి. పైన ఉన్న €లలు లావాపలకలు 

గానీ, హిమనదీనిక్షేపాలుగానీ, సరోవికేపాలుగానీ, అవసాదీయ స్తరములుగావీ 
ఆయిఉండవచ్చు; తదుపరి శిలలకు అడుగున కప్పబడిపోయిన పురాతన భూ(ద్రవ్యం 

విశిష్టమెన స్థలాకృతిని, శిలాలక్షణాన్ని, సంరచనమునూ కలిగిఉండవచ్చు. పైన 

ఏర్పడిన కొ త్తరచనకీ, అడుగునఉన్న పాతరచనకీ చాలా వ్యత్యాసం ఉండవచ్చు. 

ఉదాహరణకి, నున్నని ఉపరితలం కలిగిన కై తీజ స్పర శ్రేణులు ఎ త్తుపల్లాలుగాఉన్న 

ఆగ్నేయశిలలమీదగానీ, ముడతలుపడి వంగిన కాయాంతరితశిలలమీదగానీ ఏర్పడి 

ఉండవచ్చు. ఆఖరికి పైనున్న రాతిపొరలు అరిగిపోయాక, త్మీవంగా ముడతలు 

పడిన అపనతీశిఖరములమీదగానీ, పార్శ్వ్యములమీదగానీ, అడ్డంగా విస్తరించిన 

కఠినశిలలమీదగానీ (ప్రవహిస్తూ ఉండవచ్చు. _సాధారణపరిస్థితులలో అయితే 
ఈ ప్రదేశాలనుంచి నది వై దొలగిపోతుంది. పై నున్న పొరలమీదుగా (ప్రవహి స్తున్న 
నది కోసుకుంటూ లోతుకువెళ్ళి, ఆట్టడుగు శిలాతలంమీదకూడా తనశయ్యను 

మార్చకుండా ప్రవహించిన'ప్లై తే దానిని ““అర్మాంరోదితనోది'' ({$UupErimposed 

శtr0m) ఆంటారు. ఇటువంటి నదుల విషయంలో అవి మొదట (ప్రవహించిన 

(ప్రదేశంలో పైనున్న శిలలనుబట్టి వాటి శయ్యలు నిర్దిష్టములవుతాయి. సాధార 

ణంగా ఇట్టి ఆధ్యారోపిత నదీశయ్యలు అట్టడుగున ఉన్న శిలారచనలతో సందింధం 

లేనివిగా ఉంటాయి. 

మధ్యపదేళ్ లోని సాగర్ పరిసర ప్రాంతపు నదులు ఆధ్యారోపిత మైన (డెయి 

నేజికి ఉదాహరణలు, ఈ (ప్రదేశంలో అడుగున వింధ్యపర్వతరచనలూ, వాటిమీద 
దక్క-న్న్టాప్ శిలాతలము ఉన్నాయి. తరువాత ఆపరదనంవల్ల (ట్రాప్లో చాలా 

భాగం కోసుకుపోయి, క్షితిజసమాంతర మైన వింధ్యపర్వత స్తరములనుంచి చెక్క. 

ఐడిన కొండలు, లోయలు బయటపడ్డాయి. లావా పీఠభూమిలో మొట్టమొదటి 

ఉద్భవించిన నదులు తాము (ప్రవహించినదారిలో దక్కన్టాపుని కోయసాగేయి. 

విలనత్తరమైన నదులు మరింత లోతుగా కోసి, వింధ్యపర్వతాలలో గోర్డిలమ 

ఏర్పరచాయి. మొట్టమొదట దక్క-న్ ట్రాప్ పీఠభూమిమీద పుట్టిన (ప్రస్తుతపు 



చిశ్రవలము $__హిమాలయాలలో అభినతిలోనికి వ(శమైన చూర్తశిలా స్తరములచే నిర్మితమైన కొండ 

(89-వ పేజీ చూడు) 



న 

చిత్రపటము ?--హిమాలయాలలోని (క్రోతక్షేత్రమునందలి అమితవలనము (70-వ పేజీ చూడు) 

చిశవటము 8--మైసూరురాష్ట్రములోని గ్లెనైటులోని సంధులు (70-వ పేజీ చూడు) (ఫొటో : సి, ఎస్. విచ్చముత్తు, 



చిశ్రపటము -_-విషమవిన్యాసం : గ్నీసుయొక్క అపరదిత అనియమిత ఉపరిశలముమీద నికీ ప్రమైన 

చూర్తశిలా స్తరము (/4.వ పేజీ చూడు) (ఫొటో: నీ, ఎన్, పిచ్చముత్తు) 



చ్మితపటము 10---రాజస్టాన్లో (గెనైటు శిలానిర్మితమైన న్నిటప్పపార్వములుగల వృ త్తస్కంధము 
(88వ పేజీ చూడు) 

చిత్రపటము 11---హిమాలయాలలో న్నిటమైన పార్శ్వములుకలిగి, అడుగున నది (ప్రవహిస్తున్న సన్నని గోరి 

(108.వ పేజీ చూడు) (ఫొటో : ఎస్. సి, ఆవ స్తీ) 
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[చెయి నేజి, ఆపరదనంవల్ల (టాప్శిలలు తొలగిపోగా అడుగునఉన్న వింధ్యాచలం 

మీద ఆధ్యారోపితమై, వింధ్యరచనతో సందింధంలేకుండా ఉంది. 

లోయలు ఏర్పడుట లేదా అభివృది 
డి 

వర్షపునీరు మంచుకరగగా వచ్చిన నీరు గుంటలలోకివచ్చిచేరి నిలిచి, మిగిలి 

వేది వాగులద్యారా (పవహించడం మొదలుపెడుతుంది. ఈ చిన్నవాగులు గొల్లీలను 

(gullies) కోస్తాయి. (క్రమంగా ఇవి మరింత లోతుగా, పొడనుగా, వెడల్పుగా 

ఏర్పడి లోయలుగా మారుతాయి. మొట్టమొదటి(పదేశపు వాలునుబట్టి, వర్షపాతాన్ని 

ఇట్టి, ఆపరదన్మపతిరోధకత్వంలో వై విధ్యంగల శిలాసంరచనలనుబట్టి లోయఆ 

ఏర్పాటు నిర్దిష్టమవుతుంది, 

(ప్రవాహపు ఆపరదనక్రియవల్ల ఆనది (ప్రవహించే లోయ లోతుగా అవుతుంది. 

(వవాహవేగం తగ్గడంచేత క్రమక్రమంగా లోయను లోతుచేసే శక్తి నదికి తగ్గు 
తుంది. ఆఖరికి ఒకస్టితికి వచ్చాక నది ఇకపైన కోయడం మానివేస్తుంది. 
తోయలో నది కోయగలిగిన అటభ్లడుథడు “మట్పము” ను చరమ స్తరం అంటారు. 

సముద్రతలాన్ని భూమిఆడుగున కాల్పనికంగా పొడిగి స్తే (10221229 exten- 

310%) వచ్చేదే చరమ స్తరం. భారతీయ ద్వీపకల్పంలోని నదులన్నీ ఇంచుమించు 
చరమ స్తరంవరకూ తమశయ్యలను కోసివేశాయి. 

గల్లీలో చివరకు (ప్రవహించిన నీరు మళ్ళీ వెనుకకు కోయడం సాగిస్తుంది. 

ఈ విధమైన అభిళీర్ణ్ అవరదనోం (head-ward erosion; వల్ల లోయ వపొడత్ర 

"పెరుగుతుంది. (డెయినేజిలో కౌశ్వత మైన ఎభొజన జరిగినప్పుడు లోయయొక్క_ 

దీర్పీకరణం ఆగిపోతుంది, 

కేవలం నడియొక్క_ కోతవల్ల నే ఏర్పడిన లోయ వెడల్పు నది వెడల్పుకి సరి 
నమానంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల నిటమైన గోడలుగల గోర్తి ఏర్పడుతుంది. 

నముద్రతలంకన్న పైకి లేవనెత్తబడిన పీఠభూములలోనూ, పర్వతప్రదేశాలలోనూ 

అట్టి లోతైన గో ర్టిలు కనబడుతాయి. అక్కడ రసాయన (పతిరోధక కరినశిలలు 

నదులచేత కోయబడుతాయి. కాని, సాధారణంగా లోయలు ఆందులో [పపవహించే 

శదులకన్న వెడల్పుగా ఉంటాయి. దీనినిబట్టి పూర్యకాలంలో ఆనది ఇప్పటికన్న 
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వెడల్పుగా ఉందేదని ఊహించకూడదు. లోయ ఎకాలంగా అవడానికి ఆనేక 

కారణాలు ఉండవచ్చు. వదులు వదులుగా ఉన్న అపక్షయ ద్రవ్యములు వానవల్ల 

పార్శ్వములనుంచి లోయలోకి కొట్టుకుపోవచ్చు. దరీపార్శ్వములు మరీ నిటంగా 

ఉంటే భూస్థలనములు తరుచు సంభవిసాయి. శయ్యలోపడిన (దవ్యం నడీపవా 

హంలో కొట్టుకుపోతుంది. లోయ(ప్రక్క_లు (క్రమంగా మరింత విశాలం అవుడాయి. 

పెగా, నము బుజు రేఖలలో (పవహించవు. మెలికలుతిరిగినప్ప్తుదు (పవా హం 

ఒకగటును అధికతరవేగంకో డీ కొంటుంది. వంపులకు స. ఒడ్డులను 

కోసి వేయడంవల్ల దరీతలం వెడల్పు అవుతుంది. ఈవిధంగా 2 బొకక అపర 

దనానికీ, తత్కారణంగా లో వెడల్పు అదడానికీ నది ఒక కారణం. ఈ (పకీయ 

కొనసాగి మెలికలు చాలా ఏర్పడుకాయి. వీటిని “నత Grandes, 

అంటారు. సాపేక్షంగా వేగం తగ్గి, కోయగరిగిన శక్తి తగ్గిన నదుల |కమిక 
(ప్రదేశాల (graded ౧1208 లో ఈ మెరికలు సాధారణంగా ఉంటాయి. విసర్పణ 

ములు (క్రమంగా సన్నని కుత్తుకలు కలిగిన *లూపు"'ల గశణులుగా (series of 
అణాల” 

10005) ఏర్పడుతాయి. ఒక్కౌాక్కప్పుడు ఈ కుత్తుకలు తెగి, విసర్పుజములతో 

కొంతభాగం ఆఅక్ళా-బౌ నరిన్సు; (6Xbow lake) గా విడిపోతుంది, 

లోయలకు సాధారణంగా “*ఉపలోయలు'"' ఉంచాయి. ఈ ఉపలో యట అనేక 

చిన్నచిన్న లఘులోయలుగా విడిపోతాయి. (పధానలోయనూ, దాని ఉపలోయలనూ 

కలిపి Meri (valley syst) అంటారు. ఆలాగే (పధానగదె, దాని ఉప 
౧ 

6 «Ae హన" Poe నదులూ కలిపి “నీవ fag (275 system) ఎర్చడుతుంది. 

నీరు, శిలాదవ్యమూ లభ్యమయ్యే యావ త్తు (ప్రదేళశాన్నీ దాని (డెయినేజి (ద్రోణీ 
లేదా అవవావా/(దోణీ (drainage basin) అంటారు. 

సాధారణంగా ఒక ఉపలోయ (లేదా ఒక ఉపనది (పధాగలోయ (లేదా (పథాన 
నది) ఉన్నంత ఎత్తులోనే ఉంటుంది. అటువంటి సదులను, లోయలనూ 
““4)తా రెంటు" (2700772420 నదులు, లోయలు అంటారు. ఈ విదంగా ఉండడానికి 

కొరణం ఏమంటే, (ప్రధాననఏమట్లము తగ్గితే ఉపనఏ వాలు పెరిగి, చేగం ఆధిక మై, 

ఉపలోయను అధికంగాకోసి ప్రరాననదిమట్టంతో సమానంచే స్తుంది. ఉపనది 

ఎత్తునుంచి పల్లంలోఉన్న (పధానలోయను 'చేరుకుంలే. దానిని డస రెంట్” 
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(discordant) అంటారు. హిమనదీ అపరదనంవల్ల గానీ, ఇతర కారణాలవల గానీ 
(గి 

(పధానలోయ (పక్కలు నిటంగా ఏర్పడితే ఈ విధంగా జరుగుతుంది. 

లోయలు కొన్ని (ప్రత్యేకమైన దశలవారీగా ఏర్పడుతాయి. ఆ దశలకు కొన్ని 

(వత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. వాటి జీవితచ(కంలో బాల్య, యౌవన, వార్టక్య 

దశలు ఉంటాయి. ఖాల్యదళలో ఉన్న లోయ సన్నంగా, నిటమైన (పక్కలతో, 

స్వల్పసంఖ్యలో ఉపలోయలు కలిగిఉంటుంది. వాటి అడ్డకోత (67055 560.03) 

౪” _ ఆకారంలో ఉంటుంది. నదీవేగం ఆధికంగా ఉంటుంది. యౌవనదళలో 

ఉన్న లోయ అంతకన్న వెడల్పుగానూ, as అంతకస్న తక్కువ న్మిటం 

గానూ, లోతు ఇంకా ఎక్కువగానూ ఉంటుంది. కి ఉపనదులు పెద్దవిగానూ, 

అధికసంఖ్యలో నూ ఉంటాయి, వార్గక్యద౭లో డన్ల్న: కోక కక వాలుగా 

ఉంటాయి. యౌెవనదకశ్ల్ రో కన్న తకు) గ్రావసంఖ్యలో ఉపలోయలు ఉంటాయి. 

లోతు తక్కువగా, వెడల్పు ఏక్కువగా ఉంటుంది. ఇంచుమించు సమతలంగా 

ఉండే వరద మైదానంలో నది వంపులుతిరుగుకూ విసరృణములను ఏర్పరు స్తుంది, 

నదియొక్క _పాఫె ఫెలు 

నదీముఖంనుంచి ఉత్ప ర్తిస్థానంనర కూ నదిమీది ఎ త్ముపదేళా లనన్నింటినీ 

కలిపే రేఖని ఆ సదియొక్క్ల ““పాపైలు'” (౧౯౦18) అంటారు. ఈ వొ హొల్ 

సముద్రతలందగ్గర బయలుదేరి పైకి లేస్తుంది. యౌవనంలోఉన్న నవయొక్క 

(పొపైలు (క్రమ మవిహీనంగా ఉంటుంది. దానికి కారణం మొట్టమొదటి (పడశం ఎత్తు 

పల్లాలుగా ఉండడమే, భూ చలనములుగానీ, శీతోష్టప్టితులలో 'మార్పులుగాసీ, సము'ద 

తలంలో మార్పులుగానీ లేకపోతే కాలం గడిచినకొద్దీ నది ప్రొసెలు నున్నని వక 

'రేఖగా ఉంటుంది. ఈ రేఖయొక్క ఆవత లం (9236276 surface) ఆకాశంవెపు 

తిరిగిఉంటుంది. ముఖందగ్గర బిల్ల పరుపుగానూ, ఉత్ప _త్తిన్థానందగ్గర నిటంగానూ 

ఉంటుండి. అటువంటి సౌపెణ” కలిగిన నదిని [హమ సం ప 

ఆపరదన చ[కం 

కొ _్తభూభాగాన్ని చరమ స్తరంవరకూ అరుగడీసివేయడానికి నదికి పర్చే 

కాలాన్ని అవరదనోబ కం (6౯|౭ ల్ల ౭10510) అంటారు. అపరదనచకపు వేరు వేరు 
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సితులలో అధభివృదిఅయిన స్తలాకృతిని “చూ ఆకృతీ |కం”' (geomorphic 
0 ధి ఫె 
le) అంటారు. 

నదులు, వాటి ఉపనదులు కలిపి /డౌయినోజీ వ్యవస్థ లేదా నదీవ్యూవస్థ అనబడు 
తుంది. ఇదివరలో బాల్య యౌవన వార్ల క్యదశలు నదుల విషయంలో వివరించాం. 

ఇట్టి దశలనే స్థలాకృతీపరిణామవిషయంలోకూడా ఉపయోగిస్తారు. స్థలాకృతి 

మొట్టమొదట వాల్యూ వన్గలోనూ (fan), తరువాత యౌవనావన్థలోశూ (outh- 

Ju), ఆ తరువాత కౌమారావోన్ధ (maturity) లోనూ; హెచ్చుతగ్గులు తగ్గి చరమే 

స్తరం చేరుకుంటున్నప్పుడు వార్ధత్యదళ (014 4౯0) లోనూ స్టలాకృతి ఉన్న 

దనవచ్చు. 

వాల్మా వస్థ : అపరదనచ్చ్శకంలో ఇది మొట్టమొదటి అవస్థ. కొద్ది వాగులు లేదా 
నదులు మాత్రమే ఏర్పడుతాయి. ఆవిలోగల నేలవాలునుబట్టి పల్ల ౦లోకి (పవ 

హిస్తాయి. ఇవి ముఖ్యంగా కాన్ సీక్వెంటు నదులు. ఉపనదుల సంఖ్య స్వల్పంగా 

ఉండడం వీటి లక్షణం. బాల్యావస్టలో నదీ-అపరదనం తక్కువగానూ, ఫలకాపశ 

చనం ఆత్యధికంగానూ ఉంటుంది, 

' యొవనదోళ్ : ఎక్కువ వాలుగా, న్నిటమైన (ప్రక్కలు గలిగిన కేన్యానులలో 

(canyons), గోర్డిలలో, V _ ఆకృతికల లోయలలో (ప్రవహించే నదుల సంఖ్య 

చిహుస్వల్పం. ఉచ్చలికములు, జలపాతములు అధికంగా ఉంటాయి. సరస్సులు, 

చి త్తడినేలలూకూడా ఎక్కువే. నదులు ముఖ్యంగా తమ లోయలను మరింత 

లోతుగా చేస్తాయి. ఈ అవస్థలో లోయల తలములూ, చుట్టుపక్కల (పదేశాలూ 

చరమ స్తరానికి బాగా పైన ఉంటాయి, 

" శోన్యాతుల్డు గోర్జిలు అనేవి చరియలు నిట్రంగాఉన్న లోయలకు పేర్లు (11 ౮ 
బ్యిళవఖమ్యు. అమెరికాలోని కొలరాడోలోగల కేన్యానులు జగత్స్రసిద్దమైనవి, 

అపక్షయ (ప్రక్రియచరియలను నునుపుచేయడంకన్న అధికవేగంతో నదులు 
జ్రిందికి కోసివేయడంవలన కేన్యానులు ఏర్పడుతాయి. సాధారణంగా రసాయనాప 
రదన (ప్రతిరోధకమైన క్వార్ట్ జై టువంటి శిలలచే కేన్యానుల గోడలు నిర్మితమై 
ఉంటాయి. (భంశములు, సంధులు నదుల కోతకు సహకరించి, గోడలను 
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వ్మిటంగా ఉండేటట్లు చేస్తాయి. జలపాతం త్వరితంగా వెనుక తగ్గడంవల్ల 

గోర్డి ఏర్పడుతుంది. పడమటి కనుమల అంచున మహాదిలేశ్వరానికి ఈశాన్యంగా 
కృష్ణానదీముఖందగ్గర చాలా చక్కని 'కేన్యానులు ఉన్నాయి. ఇక్కడి శిలలు 

ఇంచుమించు కీతిజసమాంతరంగా ఉన్న దక్కన్ (టాప్ బసాల్టిక్ లావా స్తరములు, 

ఇవి సుమారు 700 మీ. లోతుకి నిటంగా కోయబడ్డాయి, 

. హిందూకుష్ పర్వతాలలో ఓక్పస్కి ఉపనదివల్హ సుమారు 2 కి, మీ. పొడవున 

అహునిటమైన గోర్డి ఒకటి కోయబడింది. నది పైభాగంలో అపరదన, క్రియ 
ఎంత తీవంగా ఉంటుందో ఈ విషయం నిరూపిస్తుంది. 

, విలపొతాలూ, ఉచ్భాలికములూ పీఠభూములలోనూ, పర్వత ప్రాంతాలలోనూ 

పౌధారణంగా కనిపిస్తాయి. లోయను లోతుచే స్తున్న నదికి అడ్డుగా (పతిరోధకశిల 

గానీ, భంశపరిఖాలంబంగానీ వస్తే ఏర్పడే న్నిటమైన భృగువు (క్తిఫ్ మీదుగా 

ఆ నది. (ప్రవహించినప్పుడు జలపాతం ఏర్పడుతుంది (22 వ బితవటం), 

(పపాతపులోయలవల్ల కూడా జలపాతాలు ఏర్పడుతాయి. లావా_స్తరములవల్ల 

ఏర్పడ్డ పీఠభూమిని కోసుకుంటూ నది (ప్రవహి స్తేకూడా జలపాతాలు ఏర్పడుతాయి. 

జలపాతాలు ఎత్తులోనూ. ఆకారంలోనూ, జలజయతనంలోనూ భేదాలు కలిగి 
ఉంటాయి. బలహీన మైన _స్తరములమీద కఠినశిలా స్తరము క్షితిజసమాంతర ంగా 

గాసీ,కొంచెం వాలుగాగానీ ఉంతే మె త్తని స్తరములయొక్క_ నిఘర్లణ(36046198) 

వల్ల (కుంగడం. ఉపయానము సిద్ధిస్తాయి. 

. వాలు ఎక్కువగాఉన్న నదులమీద జలపాతముల ఆపయానం (1766633102) 

వల్ల తరుచుగా శచ్భలికములు ఏర్పడుతాయి. కఠినత్వంలో భేదములు కలిగిన 
రాళ్ళను (ప్రవాహములు అసరదనం చేయడంవల్ల కూడా ఇవి ఏర్పడుతాయి. 

1 వరివత్చూ సలా) (Mmalure fopography) i పరిపక్వ మెన స్థలాకృతిలో 

(డైయినేజి చక్కగా అభివృద్ధి ఆయిఉంటుంది, స్టిీరీకృత మైన ఉపనదులు కలిగిన 

నదులు అధికంగా ఉంటాయి. (ప్రముఖమైన నదులు తమ తమ లోయలను చరమ 

_స్తరంవరకూ కోసిఉంటాయి. సరస్సులు, జలపాతములు, ఉచ్చలికములు 

న్వల్పంగా ఉంటాయి. కొండలు, రిడ్డీలు ఎత్తు తక్కువగానూ, వాలు తక్కువ 
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గానూ ఉంటాయి. ఉచ్చిత్రపుమోటుదనం (7038210638 of relief) మొత్తం 

చక్రం అంతటిలోనూ అత్యధికంగా ఉంటుంది. 

(గెన్నైటులు, గ్నీసులవంటి సమజాతీయళిలలలోగానీ, కై తిజ స్తరములుగాఉన్న 

అవసాదీయశిలలలోగానీ ఏర్పడ్డ పరిపక్వస్థలాకృతిని అక్కడి కొండలయొక్క, 

లోయలయొక్క.. నున్నని వంపులవల్ల గుర్తించవచ్చు. శిలాసంయోజనంలో 

ఏకసమానత్వంవల్ల నూ, _పస్ఫుటమైన సంరచనాత్మక (పవృ త్తి లేకపోవడంవల్ల నూ 
వృ షాభమైన (డెయినేజ్ 'పేటర్న్ అభివృద్ధి అవుతుంది. ఏకసమంగానూ వేగం 

గానూ సమజాతీయశిలలను ఆపరదనంచేసే (డెయి నేజ్ పేటర్న్ ఇది. 

వళితశిలలమీద అభివృద్ది చెందిన పరిపక్వస్థలాకృతిలో (డెయినేజ్ పేటర్న్ 

సమకోణీయఎగా ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఉపనదులు పెద్దనదిని సమకోణంలో 

కలియడ మే. ఉసనదులలో కలిసే ఉపనదులుకూడా నమకోణంగానే వచ్చిచేరుతాయి. 

వీటివల్ల “(బెల్లిన్ (డ్రెయినేజ్ పేటర్న్' ఏర్పడుతుంది. ముడుతలుపడ్డ సర్వత 
(పాంతాలలోనూ, ఆఖరికి మైదానాలలోనూ, పీఠభూములలోనూకూడా అవసాదీయ 

శిలల జహుళాపరదనంవల్ల సన్నగానూ, పొడుగ్గానూ ఉండే రిడ్డిలు ఏర్పడుతాయి, 

వీటిని “వయెస్టాలు”' (cues) అనిగానీ, “వోగ్ బెక్" {nogbacks) అనిగానీ 

అంటారు. తక్కువ నతిగల శిలలలో కుయెస్టాలు ఏర్పడుతాయి, వీటి అడ్డకోత 

అసౌష్టవం (ursyminetical} గా ఉంటుంది, హాగ్ బేక్స్ ఎక్కువ నతిగల లల 

మీద ఎర్చడుతాయి. వీటి అడ్డకోత సౌష్టవంగా ఉంటుంది. ఇంచుమించు సరిభా 

లందిములతో సమానమైన వాలుకలిగిన ““డిప్స్తోపు”' గల రిద్దిలుగా హాగ్ బేక్స్ 

ఏర్పడుతాయి. డైతిజ స్తరములలో కుయెస్తా “తీసా” (764 అంటే బల్లి అవి 

అర్థం) లా ఏర్పడుతుంది. శిఖర ౦మీద (పతిరోధక స్తరముకిలిగి, చుట్టూ చరియలు 

నిటంగాఉన్న ఉచ్చసమభూమి (table land) ఇది (1 ఎ బలి (తవం), చరియలు 

అరిగిపోవడంవల్ల మీసా (క్రమంగా చదునైన శిఖరంగల ఏకాంత మైన పర్వతంగా 

మారుతుంది, దీనిని “బువే'' (butte) అంటారు, 

* వ్యద్ధస్థలాకృతి. (old topography) : వృద్దస్థలాకృతిలో (ప్రముఖనదులవ్నీ 

(క్రమికములై, వరద మైదానాలలో వంకరటింకరగా నెమ్మదిగా. (ప్రవహిస్తాయి 

వాటికి సంవహనళ క్త తక్కువగా ఉంటుంది, నదులసంఖ్య తక్కు._నగా ఉంటుంది, 
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విశాలమైన లోతు తక్కువగానుండే లోయలలో (పవహిస్తాయి. విభాజకములు 

(divides) లోతుగానూ, సన్నంగానూ ఉంటాయి. ఒకొ_క్క_ప్పుడు పారా (పర 

దనంవల్ల ఇవి పూర్తిగా తొలగింపబడుతాయి. గోర్టిలు, జలపాతాలూ ఉండవు. 

ఎద్దుమెడపస్తెడ (ఆక్స్-బౌ) ౮ = ఆకారంలో సరస్సులుంటాయి. అస్ఫుటస్టలా 

శృతి కొంచెం వాలులుగాగానీ, చదునుగాగానీ ఉంటుం". నదులు నేలను చరమ 

స్తరంవరకూ ఆరుగదీసిఉంటాయి. అక్కడక్కడ ఆపరదనావేేషాలు స్వల్పంగా 

మిగిలిఊంటాయి. 

సామాన్యమైన అపరదనచ[ కంలో ఆఖరిమెట్లు _ఫాయవైదానం (అం'కే ఇంచు 

మించు సమభూమి అని ఆర్థం). ఈ స్థితిలో ““రిలీఫ్'” (ఉన్నతి) చాలా తక్కు 

వగా, ఇంచుమించు చరమ_స్తరంవరకూ అరిగిపోయిఉంటుంది. ప్రాయమైదానాలు, 

ఉపరితలములు ఆసాంతం చదునుగా ఉండవు. కొద్దిగా వాలుకలిగి,  “*మానోడ్ 

నాక్”లు అనబడే చిన్నచిన్న కొండలను కలిగిఉంటాయి. అవి అపరదన 

అవశేషాలు. అవి ఇంకొ నిలిచిఉండడానికి కారణం వాటి శిలలు చాలా గట్టిగా 

ఉండడమే. (పాయమైదానాల తయారీలో మొట్టమొదట మెత్తనిరాళ్లు తొలగింప 

బడతాయి. (పతిరొధకశళిలలు రిడ్డిలుగా, చిన్నకొండలుగొ. డిబ్బలలా మిగిలి 

పోతాయి. ఆఖరికి అన్నిరకాల శలలూ వాలుగా ఆరుగదీయబడతాయి. 

 అపరదనచ(క్రం అనే భావాన్నీ, దానిని బాల్య, యౌవన, వార్డక్యదశ లుగా 

విడదీయవచ్చుననే భావాన్నీ సుమారు 60 ఏళ్ళకు పూర్వం డబ్ల్యు, యమ్, డేవిస్ 
అనే శాస్త్రజ్ఞుడు భూఆకృతీ త త్త్వళాస్త్రంలో (ప్రవేశ పె ట్రేడు. కొండచరియల వాలు 

తగడమూ, దానితోబాటు విభాజకములు, పర్వతావశేషాలూ ఆరిగిపోవడమూ అనే 

భావాలు స్ఫురింపజేసే ప్రాయమైదానశబ్లాన్ని ఆయనే సృష్టించాడు. కొండచరియల 

వాలు తగ్గి తగ్గి ఆశలకు విశిష్టమైన ఒకానొక కోణంవరకూ వచ్చాక ఇంక వాలు 

తగ్గదనీ, వాలు తగ్గకుండానే సమాంతరంగా అరిగి వెనుకకు జరుగుతుందనీ 

1924 లో పెన్స్. (Penck) అనే శా స్ర్రజ్ఞుడు (పతిపాదించాడు. ఈ అధ్మిపాయం 

అల్పజలక, ఆర్థమష్క (semi-arid) (పదేశాలలోనూ కొండల వాలుకి వర్తి 

స్తుందే కాని, తేమప్రదేశాలలోని మట్టికప్పిన కొండవాలులకి ఇది వ_ర్టించదనీ 

తరువాత డేవిస్ నిర్ధారణచేశాడు. దీనినుంచే ““అల్పజలక అపరదనచ[క౦"” 
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(cycle of arid erosion) అనే భావం ఉత్పన్నమైంది. దీనిప్రకారం అర్ధ శుష్క 

(ప్రదేశాలలో * వెశీమెంట్ ” గళ లవదం) అనబడే వాలు[పదేశం (ప్రముఖ మైన 

వాలులకు ఎదురుగా మిగిలిపోతుంది. దీనికి కారణం అవి సమాంతరంగా జరగ 

డమే. చుటుపక్కలనున్న "పెడీమెంటు వివిధదశలనుంచి దగర దగరగా వచ్చి. 
లట ౧ ౧ (a 

కలుసుకుని, పెశీమైదానం ( pediplain) ఎర్పడుతుంది. 

. అవరోధిత అవరదనచో/కొం (Interrupted cycle of erosion) : (పాయ మెదా 

నంగా అంతమయ్యే సామాన్య అపరదనచ(క్రం ఇతర (ప్రక్రియలవల్ల మధ్యలోనే 

అవరోధింపదిడవచ్చు. నిజానికి పూర్తిఅయిన చక్రములకన్న అనరోధితచ|క్రములే 

అధికం. అట్టి అవరోధానికి ఒక ముఖ్యకారణం పటలవిరూపణంవల్ల భూమి: 

యొక్క మట్టము మారడం. నేలపైకి లేస్తే ప్రవాహవేగం పెరుగుతుంది. అట్టి 
నదులు లోయలను మరింత లోతుగా కోసాయి. ఈ విధంగా విశాలమైన పాత 

లోయలలో కొత్తలోయలు ఏర్పడుతాయి. కొత్త అపరదనచ కం మొదలు 
అవుతుంది. యౌవనదశ పునః।పారంభం కావడంచేత అటువంటి నదులనూ. 

అట్టి స్టలాకృతినీ “ఫు నర్జ బీక్ళ తములు” (rejuvenated) ఆంటారు. అబ్బి పరిస్థితు 

లలో చరమస్తరం దిగువకు జరుగుతుంది. ఆపరదనంవల్ల జరుగవలసిన పవని 
పెరుగుతుంది. నది కొ త్తశ క్రిని పుంజుకొని, తన ప్రొపైలును కొత్త చరమ స్తరం 

వరకూ పునఃళోణీకరణం {(Regradation) చేస్తుంది. ఈ (పషక్రియలో కొత్త 

(పొఫెలుకీ, పాత (ప్రొపెలుకీ మధ్య వాలులో మార్పు వస్తుంది. ఈరెండు 

(పొఫైలుల ఖండనబిందువును “నిక్ -విందుళ' (knick-point) ఆంటారు, 

వంపులు తిరిగిన నది పునర్నవీకృతం అయినప్పుడు ఆ నది పాతలోయలోనే 

వంకర టింకర శయ్యను మార్చకుండానే కొత్తలోయను కోస్తుంది. అట్టి వినర్చ 
ణములను “ళ్ళ త్తవినర్చ ఐములు” (200౮62 or entrenched meanders) ఆంటారు. 

ఏకసమంగా పైకిలేవడంవల్ల గానీ, వాలువల్లగానీ, ఉత్ సమావలనంనల్ల గానీ, 

భ్రంశంవల్ల గానీ పునర్నవీకరణం జరుగుతుంది. అంతకుముందే వరద మైదానావ్ని 

తయారుచేసుకున్న నది పునర్నవీకృతం అయితే ఆనది తన వరదమైదానంలో 
క్రిందనున్న శిలలలోకి కోసే స్తుంది. ఈ కొత్తశయ్యకి ఇరుపక్కలా ఎత్తుగా 

చదునుగా పాతశయ్య వేదికలుగా మిగిలిపోతుంది. తరువాత కొ త్తలోయ విశాలమై, 



చిత్రపటము 12-__మైసూరు. రాష్ట్రం 
లోని షారావతీనడియొక్క జోగ్ 

జలపాతము, నిట్టనిలువు పక 

నము సుమారు 200 మీటర్లు. 

జలపతనమైనచోట లోతైన 

సరస్సు ఏర్పడింది. 
(100 వ పేబీ చూడ) 

(పోటో : సి, ఎస్. విచ్చముత్తు) 

చిత్రవటము 1)-_మీసా: చదునైన 

శిఖరం ఉండడం ఈ కొండ 

(పత్యేకళ. ఆంధ్రపడేశ్లోని 

ముద్దనూరు. 

(110 వ పేజీ చూడు) 

(పోటో : ఆర్, వెద్యనాధన్) 



చ్యిత్రవటము 14__కాళ్మీరులో సింధునదీతటములమీదనున్న నదీవేదికలు, (113వ పేజీ చూడు) 

చిత్రవటము 15__మైసూరు రాష్ట్రంలోని శివసముద్రంవద్ద కావేరీ జలపాతం (సుమారు 100 మీ.) 

(119 వ పేజీ చూడు) (ఫోటో : సి, ఎస్, పిచ్చముత్తు) 
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మొదటి వరదమైదానంలో కొత్తమెదానం ఏర్పడుతుంది. తరువాత మరోసారి 
పునర్నవీకరణం జరిగితే మరొకజత వేదికలు లోయ కిరుపక్క_లా । ఏర్పడుతాయి. 
ఒక్కొక్క నదీవోదికాాశోణీ ఒక్కొక్క పునర్నవీకరణం జరిగినట్లూ, లోయ 

లోతైనట్లూ, తరువాత చరమ స్తరం పైకి పెరిగి లోయ వెడల్పు అయినట్లూ 

తెలుపుతుంది (14 వ బిితవటథం), 

నేల (కుంగడంవల్ల సామాన్యాపరదనచ కం అవరోధితమవుతుంది. అధః 

సమావలనంవల్ల నదియొక్క ఆపరదనశ క్రి తగ్గి, వృద్ధాప్యం త్వరగా సంక 

మిస్తుంది. తీరప్రాంతం (క్రుంగినప్పుడు పోటుసీటివల్ల దిగువనున్న లోయలూ, 

అక్క_డి (పవాహాలూ వరదలో మునిగిపోతాయి. అవి “నిముజ్జ్ల ములు” (drowned) 

అయాయి అంటారు. ఈ విధంగా నిమజ్జిత మైన లోయ “నువ” (estuary) 

(సముద్రంలోకలిసే ప్రాంతం) అవుతుంది. ముఖ్యనదిలో పడే పూర్వపు ఉపనదులు 

కొ త్తశయ్యలలో సము దాన్ని చేరుకుంటాయి. ఈ ఉపనదులను ““ఎబ్బి న్న నోదులు” 

(dismembered streams) ఆంటారు. 

హిమనదీకరణంవల్ల కూడా సామాన్యాపరదనచక్రం అవరోధితం కావచ్చు. 

ఇందువల్ల అపరదనచరిత్రలో బాగా పురోగమించిన స్థలాకృతిమీద యౌవనదళలో 
ఉన్న స్పలాకృతిలక్షణాలు ముద్రిత మె కవిపిస్తాయి. 

విపరీతమైన లావా దబిహిస్సా9వాలు ఒక్కొక్కప్పుడు (పురాతన అసరదిత 

ప్రదేశాన్ని నదీశయావ్యవస్థతోనహా కప్పి వేసినప్పుడు, కైసరికొ త్తనదులు లావా 
క్షేతంమీద ఏర్పడుతాయి. 

నదీ నికేపణం 

నదీ పవాహం బరువును మోసుకు వెళ్ళడానికి అనువైన పరిస్థితులు, ఆ బరువును 

నిక్షేపించడానికి అవసర మైన పరిస్థితులకు సరిగ్గా వ్యతిరేకం. కనుకో, వాలుగానీ, 

ఆయతనంగానీ, వేగంగానీ తక్కుువకావడంవల్ల నిక్షేపణ౦ (deposition) జరుగు 

తుంది. వాలు అధికంగాఉన్న (పదేశంనుంచి వాలు తక్కు_వగాఉన్న (పదేశంలోకి 

నది (ప్రవహించినప్పుడు వేగం తగ్గి నిక్షేసం జలోఢచామలం (alluvial fan) లాగ 
విస్తరిస్తుంది. దరీముఖ౦ వగ్గర నికేపణం అక్యధికంగా జరిగి దారి మూసుకు 

G—8 
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పోవడంచేత విసనకర్రలా నిక్షేపం విస్తరిస్తుంది. ఈ విధంగా నదీశాఖలు ఏర్పడి, 
వాటి దారి మళ్ళీ మూతసడుతుంది. ఇదేసరిస్పితి చాలాసార్లు ఏర్పడి నది శాఖోప 
శాఖలుగా చీలుతుంది. లోయ భారంచేత మూసుకుపోయినప్పుడు నద్నీపవాహం 

వివిధశాఖలలో సర్దుకుంటుంది. శాఖలుగా విడిపోవడమూ, మళ్ళీ కొంతదూరం వెళ్ళి 

కలుసుకోవడమూ, మధ్యలో ఇసుక, రాళ్లు వగైరాలు దీవులలాగ వదిలి వేయడమూ 
వంటి వ్యవస్థను “జడ అల్లిక 35” (Braided stream) అంటారు. గంగానదీ 

ముఖంవద్ద చాలాదూరం ఇటువంటి జడఆల్లి క కనిపిస్తుంది. 

వోరోదోమై దానాలు * వంకరటింకరగా (పవహించే నదులు చదునుగాఉన్న 

లోయలలో ఒండ్రును నికేపించడంవల్ల రిలీఫ్ తక్కు_వగాఉండే వరదమైదానాలు 

ఏర్పడుతాయి. వరదరోజులలో ఈ మైదానాలు నీటిలో మునిగిపోవడంచేత వీటికి 

ఈ పేరు వచ్చింది. విసర్పణములవల్ల దరఠీతలం విశాలమై, '"జారుడువాలులు”” 

(5110-06 slopes చదునుగా అవుతాయి. వరద మైదానాలమీద పలుచగా బురద, 

ఒం(డు, దానికింద ఇసుక, గులకరాళ్లు, ఆ [కింద ఆధారశైలము ఉంటాయి. 

జడఅల్లిక నదులు ముతకగా, చక్కగా నిక్షేపిస్తాయి. చక్కని జలోఢనిక్షేపాలు 
పర్వత శేణులముందర ఆధార శై లపు గుంటలలో నిండి కనిపిస్తాయి. 

దగ్గరదగ్గరగా (ప్రవహిస్తున్న వాగులు కొండ్యపదేశంనుంచి వీడ్ మాంట్ 

(గిరిపదందగ్గర ఉన్న నిమ్న(ప్రదేశం) మీదికి వికేపించినప్పుడు, వాటి నిక్షేపాలు 

కలుసుకుని గిరిపద జలోఢ మైదానం ఏర్పడుతుంది. పింధునదీ డెల్హానుంచి గంగా = 

(దిహ్మపుత్రానదుల డెల్లావర కూ వి స్తరించిఉన్న గంగాసింధు మైదానం ఈ విధంగా 

ఏర్పడి బండరాళ్ళతో, గులకరాళ్ళతో, ఇసుకతో, ఒండుతో, బురదతో పొరలు 
పొరలుగా ఏర్పడ్డదే. తృతీయమహాయుగంలో దీనితలం సుమారు రెండు మూడు 

వేల మీటర్ల లోతుకి దిగబడిపోయినప్పటికీ, ఈ గుంట హిమాలయాలనుంచి వచ్చి 
పడుతున్న నదుల జలోఢంలో నిండిపోయింది. 

చాలాభాగం నదుల ఆంతిమస్థానం సముద్రమే. అట్టి నదులు మోసుకువ స్తున్న 

బరువులో చాలాభాగం వాటి ముఖములవద్ద నికి ప్పం అవుతుంది. ఈ అవసాదాలు 

చదునుగా, అర్ధనిమజ్జిత మైన విసనక(ర ఆకారంలో సంచితం ఆవుతాయి. దీనిని 

“డాల్డా” అంటారు. సుమారుగా (త్రిభుజాకారంలోఉన్న నైైలునదీముఖపదేశాన్ని 
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మొదట్లో డెల్లా అనేవారు. ఇది (గీకు లిపిలోని డౌల్లా (1) అనే అక్షరాన్ని పోలి 

ఉండడమే దీనికి కారణం. అవసాదాలు నికి పంఅయే రేటు, తరంగాలవల్ల నూ, 

(పవాహాలవల్లి నూ ఆ నికేపాలు కొట్టుకుపోయే రేటుకన్న అధికంగా ఉంటేనే డెల్లా 

పిర్పడుతుంది. పరిభ్రమిస్తూ మరింత మరింత వి_స్తృతతరం అవుతూఉండే శాఖా 

వ్యవస్థయే డెల్దాయొక్క సామాన్యలక్షణం, కనుక డెల్టాను నిర్మించే నదికి 
బహుముఖములు ఉంటాయి. 

అవసాదములువచ్చి సంచితం అవుతూఉం టే (పపంచంలోని పెద్ద పెద్ద డెల్లాలు 

అన్నీ (క్రమంగా కిందికి దిగబడుతున్నాయి. (కంగే రేటుకన్న సంచితమయే రేటు 

అధికంగా ఉన్నప్పుడే (పకారాత్మక మైన (typical) డెల్లాలు ఏర్పడుతాయి. 

సింధు, గంగ, (బహ్మపుతానదుల డెల్హాలు కిందికి దిగబడుతున్నాయన్నది తెలిసిన 

విషయమే. గంగానదీ డెల్లా ఆనేకవందల మీటర్లు కిందికి దిగబడినప్పటికీ ఈ నది 

విపులమైన డెల్లాను నిర్మించింది. రాజ్ మహర్కి దిగువన గౌర్ అనే పురాతన 

శిథిలపట్టణానికి దగ్గరలో డెల్హాభాగం మొదలు అవుతుంది. ఇక్కడే భాగీరథి అనే 
శాఖ (ప్రధాన నడినుంచి విడిపోతుంది. దీనినే దిగువన హుగ్లీనది అంటారు. 
ఈ శాఖలు మళ్ళీ తమ తమ డెల్లాలను ఏర్పరచుకుంటాయి. ఈ విధంగా గంగా 

డెల్టా ఏర్పడింది. రాజమహల్ నుంచి గౌర్ పర్వతాలకు నై బుతిమూలకు గీసిన 

"రేఖకు దక్షిణంగా ఉన్న గంగా = (దిహపుత్రా డెల్లా వైశాల్యం 1,86,500 చ.కి.మీ. 

వరకూ ఉంటుంది. కలకత్తాలో ఫోర్డ్ విలియందగ్గర 160 మీ. లోతుకి బోరింగు 

వేసి తవ్వినప్పటీకీ రాయి అందలేదు. 

భారతదేశపు నదులు 

భారత దేశంలోని నదులను హిమాలయనదులు, ద్వీపకల్పీయనదులు ఆని రెండు 

ముఖ్యభాగాలుగా విడదీయవచ్చును, తీర ప్రాంతాలలో చిన్నచిన్న నదుల (పాముఖ్యం 

తక్కువ. వాటి (సవణక్షేత్రాలు (catchment areas) చిన్నవి కొన్ని స్వల్పాయు 

(ephemeral) నదులు - అంతర్గతమైన (డెయినేజి (ద్రోణులు కలవి - ఉప్పునీటి 

సరస్సులలోకిగాని, ప్రాయా.ద్రోణులలోకిగాని (ప్రవహి స్తున్నాయి. హిమాలయాలలో 

పుట్టిన నదులు హిమ్మప్రవర్ధకాలు కనుక ఏడాదిపొడుగునా (ప్రవహిస్తూఉంటాయి, 
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ద్వీపకల్పీయనదులు వర్షంమీద ఆధారసడినవి కనుక, వాటి జలఆయతనం ఏడాదిలో 
అత్యధికంగా హెచ్చుతగ్గులు కలిగి ఉంటుంది. 

వీమాలయ నదులు: మాననసరోవరానికి 100 కి.మీ. ఉత్తరంగా ఉన్న సెన్గే 

ఖబాబ్ (స్రోతస్సులలో నింధునది ఉద్భవించింది. అక్కడినుంచి వాయవ్యంగా 

250 కి.మీ. టిబెట్టులో (ప్రవహించి, తరువాత కాశ్మీరులో (ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడి 
నుంచి 550 కి.మీ. వాయవ్యంగా హరమోష్ శిఖర (7997 మీ.) పాదంవరకూ 

(ప్రవహిస్తుంది, అక్కడ చటుక్కున దక్షిణానికి మళ్ళి, లడఖ్ రేంజిలో 5200 మీ. 
లోతున బ్రహ్మాండమైన గోర్టిని బున్దివద్ద కోసి, కాశ్మీరులో 90 కి.మీ. (ప్రవహించి, 
పాకిస్తాన్ లో (ప్రవేశిస్తుంది. గంగాసింధుమైదానంలోని పంజాబుభాగం ముఖ్యంగా 

నశ్సైజ్, బియాస్, రావి అనే పింధునదీ ఉపనదుల ఉన్నతీకరణకియవల్ల 
ఏర్పడిన దే. 

గంగానది కి (ప్రముఖమైన శీర్షజలనస్థానం (Head water) అయిన భాగీరథి 

యొక్క ఉత్ప త్తిస్థానం గోముఖం అనబడే ఒక హిమగుహ. అక్కడినుంచి 

పళ్చిమంగా $80 కి.మీ. [పవహించి, దక్షిణంగా మళ్ళి, మహాహిమాలయంలో 

లోతైన లోయనుకోసి, మరొక 140 కి.మీ. చిన్న హిమాలయంగుండా (పవ 

హించి, దేవృప్రయాగవద్ద అలకనంద అనబడే ముఖ్యమైన ఉపనదిని చేర్చు 

కుంటుంది. బిదరీనార్ కి సరిగ్గా వెనుక ఒక హిమనదిలో ఆలక్ నంద ఉద్భవించి, 

ఒక ఎనలాంచి (హిమానీ అడ్డువచ్చేవర కూ ఎదరకు సాగుతుంది. అక్కడినుంచి 

మంచుకింద కొంతదూరం (ప్రవహించి, బయటికివచ్చి వివర్తనిక (teCtOnic) 

సర్వత గ్రేణులగుండా లోయనుకోస్తూ (ప్రవహిస్తుంది. ర్నుద్రప్రయాగదగ్గర ఈ నది 
దకిణవాహిని అయిన మందాకినితో కలు స్తుంది. 'కేదారనాథ శిఖరంనుంచి కిందికి 

దిగే ఘోరాబారీ అనబడే హిమనదీజలములచేత ఈ మందాకిని పరిపోషితమవుతోంది. 

రెండిటి లోయలూ * = ఆకారంలోఉండి యౌవనదశను సూచిస్తున్నాయి. 

ఈ లోయల చరియలు నిజంగా విశాలమైన వేదికలు. ఈ రెండునదులూ కలిసి 
గంగ అనే పేరుతో పిలునబడుతున్నాయి. దక్షిణంగా 70 కి.మీ. (ప్రవహించి, 
పివాలిక్కు.లను కోసుకుంటూ గంగానది హరిద్వార్ దగ్గర మైదానంలో ప్రవేశిస్తుంది, 
అటుతరువాత గంగ 1200 కి.మీ. దూరం తూర్పుగా మైదానంలో (పవహించి, 
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దక్షిణానికి మళ్ళి, రాజమహల్ కొండల తూర్పు పార్శ్వాన్ని ఒరుస్తుంది. ఇక్కడ 

రెండు శాఖలుగా చీలుతుంది. ఒకళాఖ తూర్చుపాకిస్తాన్లోకి (ప్రవహిస్తుంది. 
రెండవశాఖ (హుగ్లీ నది) దింగాళాఖాతంలో పడుతోంది. మైదానభాగంలో ఈ నది 
జడఅల్లిక శాఖలతో (ప్రవహి స్తుంది. గంగకి కుడివైపున యమునానది అత్యంత 
(ప్రముఖమైన ఉపనది. ఇది గంగకి సమాంతరంగా 800 కి.మీ. (పవహించి, 

అలహాబాదుదగ్గర గంగతో కలుస్తుంది. ఎడమవైపున గంగానదిలో ఘాఘరా, 
గండక్, కోసీ అన్నేమూడు (ప్రముఖ హమాలయనదులు కలు స్తున్నాయి. 

మానససరోవరానికి 100 కి.మీ, ఆగ్నేయంగాఉన్న చెమ్యంగ్డంగ్ అనే 

హిమనదీముఖంలో (ఐవ్యాళ్ర(తానద పుడుతోంది. అది తూర్పుగా 1250 కి.మీ. 

దూరం టిబెట్లులో లోతు తక్కువ లోయలో (పవహించి, చటుక్కున దక్షిణంగా 

వంగి, లోతుగా దీహాంగ్ అనే గోర్డినికోసి, మైదానంలో (ప్రవేశిస్తుంది. 
బహ్మపుతానది తీసుకువచ్చేటంత నీరు ఇండియాలో మరే నదీ తీసుకురాదు. కాని, 

ఇసుకతో నిండిఉన్న దానిశయ్య లోతు ఎక్కువగా లేకపోవడంచేత అంతటి 
జలఆయత నానికి తట్టుకోలేదు. తూర్పుహిమాలయాలలోనూ, టిబెట్టులోనూ మంచు 

కరిగే మే నెలలో దీనికి వరదలు [ప్రారంభం అవుతాయి. జూన్నుంవి సెపైంబరు 

వరకూ ఎడతెరపిలేని వర్షాలు దీనికి తోడుఅవుతాయి. ఈ నదీజలపు మట్టం పెరిగి 

నప్పుడు ఉపనదులలోని నీరు (బహ్మప్పత్రలోకి రావడానికిబదులు, ఈనీరే 

ఉపనదులలోకి వెళ్ళి, విపరీతంగా వరదలు వస్తాయి. 

ద్వవకల్నీయ నదులు: ద్వీపకల్పంలోని ఇతరనదులకు భిన్నంగా నర్మద, 

తపతినదులు పశ్చిమంగా (ప్రవహిస్తున్నాయి. అమర్కంటక్ పీఠభూమిలో 1060 మీ. 

ఎత్తున ఒక (సోతస్సునుంచి నర్యదానది ఉద్భవిస్తోంది. భేరాఘాట్ వద్ద [5 మీ. 

ఎత్తునుంచి ఈ నదికి అద్భుత మైన జలపతనం (మార్చుల్ జలపాతం) జరుగు 

తోంది. అటుతరువాత ఆనది 8 కి.మీ. పొడవున్న గోర్టిలోనుంచి (ప్రవహిస్తోంది, 
ఆఖరికి ఈ నది కాంబే పింధుశాఖలో పడుతోంది, తొవలీ నది సాత్పురా పర్వతాలలో 

పుట్టి, సూరత్కి పళ్చిమాన అరేవియానముద్రంలో పడుతోంది. 

దామోదోరొోనది రాంచీ పీఠభూమికి ఉత్తరాన (భంశ ద్రోణిలో (ప్రవహిసోంది. 

ఇక్కడ గొండ్వానా బొగ్గు నిక్షేపాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇటీవల దామోదరలోయలో 
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నిర్మితమైన కోనార్, పాంచెట్, మెథాన్ అనే మూడు రిజర్వాయర్లు విద్యుత్తు 
తయారీకీ, నీటి సరఫరాకూ ఉపయోగిస్తున్నాయి. 

మధ్యస్థ ఉన్నత పీఠభూములలో పుట్టిన మరొక ముఖ్యమైన నది మవోనది అన్ని 

వైపులా 600 మీ. నుంచి 1000 మీ. ఎత్తుగల పర్వతాలమధ్యనున్న 800 మీ. 

ఎత్తున ఉన్న (ద్రోణిగుండా ఇది (ప్రవహిస్తోంది. ఇది దండకారణ్యానికి ఉత్తరపు 

టంచున బయలుదేరి తూర్పుగా (ప్రవహిస్తోంది, సంభల్ పూర్కు ఎగువను హీరాకుడ్ 
దగ్గర ఈ నదికి ఆనకట్ట క్తేరు. దీని నీరు 750 చ. కి. మీ. (పదేశంలో విస్తరించి, 

ఇరిగేషన్ కీ, విద్యుదుత్స త్తికీ పనికివసోంది. సంభల్పూర్ తరువాత ఈ నది 

తూర్పుకనుమలగుండా 65 కిమీ. పొడవున్న గోర్డిలోనుంచి (ప్రవహిస్తోంది. 

ఈ నది బంగాళాభాతంలోపడేముందు డెల్టా ఏర్పడింది. 

నాసిక్ జిల్లాలోని (త్యంబకందగ్గర గోదావరి పుట్టింది. అక్కడినుంచి పడమటి 

కనుమలలో 20 కి.మీ. దూరం లోతైన గోర్టిగుండా ప్రవహించి నాసిక్ పట్టణాన్ని 
చేరుకుంటుంది. ఇది మహారాష్ట్రంలో 660 కి.మీ. దూరం (ప్రవహించి, 

ఆంధ్రపదేశ్ లోని తెలంగాణా పీఠభూమిలో (ప్రవేశిసోండి. తూర్పుకనుమలలో 

గోర్జిలాకోసి, డెల్టా ఏర్పరచుకొని, బంగాళాభాతంలో పడుతోంది. 

కృష్ణానది 400 కి.మీ. (ప్రవహించి, తెలంగాణంలో (ప్రపసోంది. ఈనదికి 

ఆంధృపదేశ్లో నాగార్జునసాగర్ అనే పెద్ద ఆనకట్ట క్తేరు. జగయ్య పేటదగ్గర 

నల్లమల పర్వత శ్రేణిని కోసుకుని దాటి, విజయవాడదగ్గర డెల్టా ఏర్పరచింది. 

మైసూరు పీఠభూమిలో ముఖ్యమైన నది కావేరి. కూర్షులో పడమటికనుమల 

పడమటిఅంచున, అరేదియాసముద్రానికి కనుచూపుమేరలో పుట్టింది కావి, 
పడమటికి (పవహించకుండా పడమటికనుమలనుదాటి తూర్పుగా సాగింది. దీనికి 

పూర్వవ ర్రీనదీలక్షణాలు ఉన్నాయి. కృ_త్తవిసర్పణయు క్రమైన లోయలో పూర్వ 

శయ్యలోనే ఈ నది (ప్రవహిస్తోంది. దాని దారిలో అనేకమైన ఉచ్చలికములూ, 

జలపాతములూ ఉన్నాయి. కన్నంబాడిదగ్గర ఈ నదికి ఆనకట్ట కట్టగా కృష్ణసాగరం 

ఏర్పడింది. ఇక్కడే బృందావన్ అనే పేరుగల సుప్రసిద్ధమైన వేదికోపవనం 
ఏర్పాటుచేయబడింది. రకరకాల పూలమొక్కలతో, ఫౌంఅన్లతో, సెర్చిలై ట్లతో, 

రంగురంగుల దీపాలతో రాత్రిపూట ఇది దివ్యలోకంలా కనిపిస్తుంది. ఆనకట్ట 
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తరువాత ఈ నది తూర్పుగా (ప్రవహించి, రెండుబాహువులుగా చీలి, తిరిగి కలుసు 

కుని, (శ్రీరంగపట్టణద్వీపం ఏర్పడింది. మైసూరు పీఠభూమిలో (పవాహమార్షం 

అంతటా కావేరీనది వృద్ధాప్యలక్షణాలను కనబరుస్తుంది. లోయలు విశాలంగానూ, 

లోతు తక్కువగానూ ఉన్నాయి. వరదమైదానాలు విశాలంగా ఉన్నాయి. ఈ నది 

పెద్దపెద్ద మెలికలు చుడుతుంది. తరువాత శివసముద్రందగ్గర 100 మీ. ఎత్తునుంచి 

కిందికి దూకుతుంది (1ల ఎ జితవటం), జలసతనం తరువాత ఈ నది ఇరుకుగా 

నిట్టనిలువు చరియలుగల గోర్టిగుండా ప్రవహిస్తుంది. ఉచ్చలికములు విస్తారంగా 

ఉన్నాయి. బహుకఠినమైన శలలుకూడా కోపి వేయబడ్డాయి. 10, 15 మీటర్ల లోతూ, 
ఎన్నోమీటర్ల వ్యాసమూ కలిగిన (బ్రహ్మాండమైన జలగ ర్హికలు చాలా ఉన్నాయి. 

పునర్నవీకృత మైన ఈ నదియొక్క (ప్రవాహశళ క్రికి ఇవి తార్కాణాలు. ఈ నది 

యొక్క అధఃఖండనం (40౪1 cutting) అతి వేగవంత మై ఉండడంచేత దీని 

ఉపనదులై న షింషా, అర్కావతులు (ప్రధాననదియొక్క బలకృతాపరదన వేగాన్ని 
ఆందుకోలేక చివరలలో [_పపాతపు లోయలను ఏర్పరచాయి. దాని తరువాత 
ఈ నది మద్రాసురాష్ట్రంలో ప్రవేశించింది. తిరుచ్చిదగ్గర రెండుశాఖలై , శ్రీరంగ 

ద్వీపాన్ని ఒరు స్తున్నాయి. వీటిలో ముఖ్యమైన శాఖను కోలెరూన్ అంటారు, 

ఇది ఈశాన్యంగా (ప్రవహించి దేవికోటదగ్గర సమ్ముదంలో పడుతోంది. 

అరేబియాసమ్ముదంలో పడుతున్న మరొక నది షారావతి. ఇది చిన్న నదే 
అయినప్పటికీ జోగ్ జలపాత౦వల్ల ఇది (ప్రసిద్ధి కెక్కింది. పడమటికనుమలలో 

250 మీ. ఎత్తునుంచి నిట్టనిలువుగా కిందికి దూకుతోంది (12 వ బ్యితవభిం), 

వర్షాకాలంలో వరదరోజుల్లో ఈ జలపాతం (పపంచమంతటిలోనూ గొప్పదని 

చెప్పవచ్చు. ఇంత ఎత్తు, ఇంత జలఆయతనమూ ఆ సమయంలో మరే 

జలపాతానికీ లేవు, వేసవిరోమా(త్రం ఈ జలపాతం మూడు నాలుగు ధారలుగా 

చీలిపోతుంది. వాటిలో కొన్ని బహు ఆల్పమైన ధారలు మాత్రమే. నదీఅసహర 

కానికి షారావతి చక్కని ఉదాహరణ. 
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వర్షంరూపంలో భూమిమీదపడ్డ సీరు మూడువిధాలుగా (ప్రవర్తిస్తుంది. కొంత నీరు 

వాగులరూపంలో (పవహి స్తుంది. కొంత నీరు భూమిలోకి ఇంకిపోతుంది. కొంత 

సీరు ఆవిరియె వాతావరణంలోకి చేరుతుంది. మొత్తం వర్షపునీటిలో 50% ఆవిరి 

అవుతుంది. మిగిలిన నీటిలో సగభాగము (పవాహాలుగానూ, ఆమిగతాది భూమి 

లోకి ఇంకిపోతుంది. 

భూమ్యుపరితలావికి లోపలనున్న నీటిని “*చూమిగత జలము, లేదా పాతాళగంగ, 

లేదా భూగ ర్భ జలము” (subsurface water, or ground water, or underground 

water) అంటారు. ఈనీరు రాళ్ళసందులలోనూ, రంధాలలోనూ, విభంగ 

కేతాలలోనూ ఉంటుంది. ఈ రకమైన భూమిగతజలాన్ని ““అవవృ వ్షజలం"' 

(meteoric water) ఆంటారు. నికేపణసమయంలో ఆవసాదములలో చిక్కుబడ్డ 

మంచినీటినిగాని, ఉప్పునీటినిగాని “నంయు క్రజలం” (connate water) ఆంటారు, 

అవసాదములు సంఘటన (C0mMగpaction) చెందేటప్పుడు ఈ ఫాసిల్ జలంలో 

చాలాభాగం బయటికిపోతుంది, కాయాంతరణంచెం దేటప్పుడుకూడా బయటికి 

పోతుంది పూర్తిగా. కాయాంతరణంలోగానీ, ఆగ్నేయస[క్రియతలోగానీ సంయుక్త 
జలం వేడెక్కి, ఉష్పజలీయ(ద్రావణములు (hydrothermal solutions) ఆవుతాయి. 

వేడినీటిబుగ్గలు, ఖనిజసిరలు (Mineral veins) వీటివల్ల నే ఎర్పడుతాయి. 

భూగర్భంలో చాలా లోతునుంచి భూమి పె భాగానికివచ్చే ఉష్ణఖనిజజలాన్ని 

“ళమైగ్య వి ఊలంా (juvenile water) అంటారు. 

భూమిగతజల వితరణము 

భూమిలో రాళ్ళమధ్య పగుళ్ళనుబట్టీ, రంధ్రముల పరిమాణములనుబట్టి 

భూమిలో ఎంత లోతువరకూ నీరు ఉండేదీ నిర్హయింపబడుతుంది. రాళ్ళ గట్టి 

తనాన్నిబట్టీ, నై జాన్నిబట్టీ భూమిగతజలం 10 కి.మీ. లోతువరకూ ఉండవచ్చు. 
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ఆంతకుమించి ఉండదు. ఏమంటే అంతకు [కింద పై ద్రవ్యపు అపారమైన వత్తిడి 

వల్ల రం(ధ్రాలన్నీ మూసుకుపోతాయి. నీరు అంతకన్న కిందికి ఇంకి వెళ్ళలేదు. 
నిజానికి ఇంతలోతుకి వెళ్ళగల నీరు బహుస్వల్పంగానే ఉంటుంది. భూమిగత 

జలంలో చాలాభాగం ఉపరితలంనుంచి 1000 మీ. లోపుగానే ఉంటుంది. 

భూమిగత జలంయొక్కు ఘటన (occurrence) సామాన్యంగా మూడు పద్దతు 

లుగా ఉంటుంది. 

(1) తేమ్మపదేశాలలో వదులుగాఉండే శలాసమూహోలూ, మట్టి 25 మీ, లోతు 

వరకూ నీటితో సంతృ_ప్తమై (saturated) ఉంటాయి. నూతులలో నీరు 

ఈ విధంగా వస్తుంది. 

(2) ““జలభ్బతయములు”” (aquifers) అనబడే కొన్ని (పత్యేకమైన పొరలుగా 

నీరు ఉంటుంది. ఈ పొరలకి పెనా [క్రిందా కఠినశల ఉంటుంది సామాన్యంగా. 

అట్టి జలభృతములగుండా నీరు కొంతదూరం నెమ్మదిగా (ప్రవహిస్తుంది. 

(లొ) కఠినళిలా స్తరములలో భూమిగతజలం స్వల్పాతిస్వల్పంగా ఉంటుంది, 

నీరు చాలాభాగం (భంశ విభంగములలోనూ, పగుళ్ళ సందులలోనూ ఉంటుంది. 

ఒక (ప్రత్యేకమైన మట్టమునకు డిగువన రంధ్రములూ, పగుళ్లూ అన్నీ నీటితో 
నిండిఉంటాయి. ఈ భూమిగతజలపు పైతలాన్ని ““శీబముఓయు”” (water t2ble) 

అంటారు, నీటిమట్లము (క్రమవిహీనంగా, సాధారణంగా స్టలాకృతిని అనుసరించి 

ఉంటుంది. లోయలకిందకన్న కొండలకింద సాధారణంగా నీటిమట్టం ఎక్కువ 

లోతుగా ఉంటుంది. దీనికి కారణం పై అంతస్టులలోవి నీరు బరువువల్ల కిందికి 

పోవడమే. పొడివాతావరణంలో నీటిమట్టం (క్రమంగా కిందికి దిగుతుంది కనుకనే 
చాలా నూతులూ, బుగ్గలూ ఎండిపోతూ ఉంటాయి. మూడువరుసల క్షేత్రాలను 

గుర్తించవచ్చును : 

(1) వాయి (కణకే([Sం (zone of 26724207) : ఈ క్షేత్రంలో సీరు నిలువకుండా 

కిందికి ఇంకిపోతుంది. 

(11) అంతరాయిక నంత్భ) వ్రక్షేేతయు (zone of intermittent saturation) : 

తేమవాతావరణంలో నీటిమట్టం చేరుకునే అత్యున్నత మైన మట్టమునకూ అనావృష్టిలో 
నీటిచిల్ల చేరుకునే అట్టడుగు మట్టమునకూ మధ్యని ఉంటుంది ఈ క్షేత్రం. 



122 భారత దేశపు భౌతిక భూగోళం 

(షు శిత్వానంత్భ వ్రక్షేేతం (₹026 of permanent saturation) : భూమిగత 

జలం చేరుకోగలిగినంత లోతువరకూ ఈ కేత్రం విస్తరించిఉంటుంది. రాళ్లు 
ఫొడిగాఉండే మట్లపు శిలానిర్మా జాన్నిబట్టి, జాతినిబిట్టి ఉంటుంది. సాధారణంగా 

ఇది 700 మీ. నుంచి 1000 మీ. వరకూ ఉంటుంది, మైగ్మజ జలము, సంయుక్త 

జలము ఇంకా లోతునుంచి పై కిరావచ్చు. 

భూమిగతజల చలనములు 

తమగుండా నీటిని స్వేచ్చగా పోనిచ్చే రాళ్ళను పూరగయ్యలిలలు (permeable 

706k5) అంటారు. అవి ఇసుకలాగ, సెకతశిలలలాగ చిల్లులుగల వి కావచ్చు. 

లేదా చిల్లులులేని (గెనైట్ వంటి శిలలు కావచ్చు. అయినా పగుళ్లు, నెరియలు, 

సంధులు ఉండడంచేత వానిలోనుంచి నీరు ప్రవహిస్తూ ఉండవచ్చు. నీటిని తమ 
గుండా సులభంగా పోనీయని శిలలను అపారగమ్య (Impermeable or 

Impervious) శిలలు అంటారు. ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా పారగమ్య, అపార 

గమ్య శిలా స్తరములుఉం పే, ముఖ్యంగా ముడతలుపడి కలుసుకున్నప్పుడు, భూమి 

లోపల సహజమైన నీటి “రిజర్వాయర్లు' ఏర్పడుతాయి. 

భూమిగతజలం భూమిమీదికి వేగంగా వెలువడితే దానిని [సోళతన్సు లేక ముగ 

(spring) అంటారు, ఉత్ప త్తిఅియే పద్దతినిబట్టి (సోతన్సులను రెండురకాలుగా 

విభజించవచ్చు, డత [పోత ను) లు (gravity springs), ఆర్టీ సియన్ (స్రోతస్సులు 

(artesian springs}. గురుత్వ(స్రోతస్సులో అపారగమ్య స్తరములమధ్య బంధి 

తమె ఉండదు. వదులుగాఉన్న [దవ్యంనుంచిగానీ, తెకచిఉన్న వివరములనుంచి 

గానీ గురుత్వాకర్షణవల్ల నీరు (పవహిస్తుంది. లభ్య త(నోతన్సు (aquifer spring) 

ఇటునంటిదే కాని, ఇందులో నీరు అపారగమ్య స్తరములమధ్యనున్న రం(ధ్రములు 

గల పొరలలో (ప్రవహిస్తుంది. 

నీళ్లు ఉండే పారగమ్య(ద్రవ్యంవరకూ, లేదా పగిలినరాళ్ళవరకూ భూమిలోకి 
తవ్వబడిన రం(ధ్రములే నూతులు. నిత్యసంతృ ప్పకేత్రానికి తగిలికేతప్ప లోతు 
తక్కువగాఉన్న నూతులు వేసవిలో ఎండిపోతాయి. 
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భూమిఆడుగునుండి పై కిరావడానికి తగినంత (దవచాలిత పీడనం (hydraulic 

pressure) లో సీరుఉంచటే వాటిని అర్టీనియన్ (/సోతన్సులు లేక ఆర్జీనియణ్ 

నూతులు అంటారు. ఇటువంటివి ఏర్పడడానికి అవసరమైన నియమం ఏమిటంటే, 

కొంచెం వంగిన పషారగమ్యజలభరిత విరచన (waAtEr-bearing formation) 

లేదా జొలభ్భతము; రెండు నీరుచొరని అపారగమ్య స్తరముల మధ్యని ఉండాలి, 

హిమాలయగిరిపదములదగ్గర ఉన్న సరం(ధ్రసెకత9లలు అభినతీసంరచన కలిగి 

ఆర్జీసియన్ జలానికి అన్నివిధాలా తగిఉన్నాయి. సాత్పురా పర్వత శేణికి ఉత్తరాన 

నర్మదానదీలోయ అంచున ఆర్టీ సియన్ పరిస్తితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ 

జలభరిత మెన పిండాశ్క స్తరములు ((0nglomerate beds) అపారగమ్మ్యసృటిక 

శిలలమధ్య చిక్కువడి ఉన్నాయి. మద్రాసురాష్ట్రంలోని నై వేలీవద్ద లిగ్న్నైటు 

తవ్వకాలలో ఆర్పీ పియను పరిస్థితులు ఉండడంవల్ల కొన్ని (ప్రత్యేకమెన ఇబ్బందులు 

కలిగేయి. నీటిని తోడివేయడానికి ఎన్నెన్నో పంపులు అమర్చారు. లేకపోతే 
గనులన్నీ నీటితో నిండిపోతాయి. పుదుచ్చేరిలో కూడా ఆర్రీసియన్ బాసలు చాలా 

ఉన్నాయి. 

గోరువెచ్చదనంనుంచి మండే ఉష్టోగతవరకూ నీరు ఉండే (సోతస్సులను 
వోణినీటో బుగ్గలు (hot spring5) అంటారు. ఇటీవలే పైకుదికిన అగ్నిపర్వతశిలలకు 

చేరువగా భూమిగతజలం (పవహించడంచేత ఈ నీరు వేడిగా ఉంటుంది. ఈ 

అగ్నిపర్వతశిలలు ఇంకా చల్లారి భూపృష్టపు ఉష్ణో గతను చేరుకుని ఉండవు. 

ఒకొ_క్క_ప్పుడు సీరు భూమిలో చాలా లోతునకు (పవహించి సామాన్యంగా 

అక్కడి వేడిమికి వేడెక్కి, (ద్రవ స్టెైతికపీడనం (hydrostatic pressure) వల్ల 

భూమిపైకి వస్తుంది. న 

సిమ్లాకి చేరువలో త త్తపానివద్ద సట్లెజ్ నదీతీరంలో వేడిగంధకపుబుగ్గలు 
చాలా ఉన్నాయి. కామెట్, నందదేవీ శిఖరాల దాపుల కుమాన్ హిమాలయాలలో 

వేడినీటిబుగ్గలు చాలా కనిపిస్తాయి. బీహారులో మోన్గిర్ జిల్లాలోని వేడినీటిబుగ్గలు 

సుమారు $0 కి.మీ. (పదేశంలో ఖరగ్పూరు కొండల (భంశక్షేతంలో విస్తరించి 

ఉన్నాయి. పళ్చిమబెంగాలులో వీర్భూమ్జిల్లాలో బృ క్రేశ్వర్ వద్ద ఒక గంధకపు 

వేడినీటిబుగ ఉంది. ఈ నీటి ఉష్ణోగ్రత 580 నుంచి 72°C వరకూ మారుతూ 
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ఉంటుంది. సహ్యాద్రి పడమటివాలులో సంగ మేశ్వరంవద్దకూడా ఒక వేడినీటిబుగ్గ 
ఉంది, 

ఆవిరితో కూడిన వేడిసీరు ఆగి ఆగి (పచండంగా పెకి విరజిమ్మదిడితే ఆ బుగ్గ 

లను “గేజద* (gల5౭r5) అంటారు. వీటిలో నీరు సుమారు 100 మీ. ఎత్తుదాకా 
కూడా విరజిమ్మబడుతుంది. అమెరికాలోని ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్క్లో 
ఇటువంటి గేజర్లు చాలా ఉన్నాయి. “ఓల్డ్ ఫెయిజ్ తలా (0/4 faithful) అనేది 

వాటిలో ప్రసిద్ధమైనది. ఆది క్రమంతప్పకుండా 70 నిమిషాల కొకసారి 

విస్ఫోటిస్తుంది. (పతిసారీ పదిలక్షల గాలన్లకు పైగా వేడినీటిని ఆనేక మీటర్ల 

వ్యాసార్టంతో సుమారు 60 మీ. ఎత్తుకి విరజిమ్ముతుంది. 

గేజర్లు ఈ [కిందివిధంగా పనిచేస్తాయి ; నీళ్ళతో నిండిన గేజర్ గొట్టం నిట్ట 

నిలువుగా కిందికి ఇంచుమించు వేడి లావాదవ్యంవరకూ ఉంటుంది, ఈ గొట్టంలో 

లావాకు దగ్గరగాఉన్న నీరు మరుగుతుంది. కొంతసేపటికి ఆవిరి తగినంతగా 

తయారై ఆగొట్టంలోఉన్న నీటినంతనీ _పచండంగా బియటికి గెంటివేస్తుంది. 
విస్ఫోటనం జరిగిన తరువాత నిక్చలసమయంలో (period of quiescence) 

నాలికలు, కాలువలు, గొట్టం, ద్రోణి అన్నీ వేగంగా నీటితో నిండుతాయి. నీటి 

ఉష్ణోగ్రత (క్రమంగా పెరుగుతుంది. నీళ్ళల్లోనుంచి బుడగలు, ఆవిరి రావడం 

మొదలు అవుతుంది. ఆఖరికి ఉన్నట్లుండి ఒక్క సారిగా వేడినీరు ఆవిరితో కలిపి 

తీవంగా బయటికి వచ్చేస్తుంది. 

భూమిలోనికి దిగిన నీటిలో ఖనిజ[దవ్యం కరుగుతుంది. అయితే ఎంత ఖనిజ 

(ద్రవ్యం కరుగుతుందీ అన్నది ఆ నీరు ఎంతలోతువరకూ దిగిందీ, నీరు (పవహిం 

చిన రాళ్ల ఎటువంటివి, వత్తిడి ఉష్ణోగతలు ఎంత = అన్న విషయాలమీద ఆధార 

సడిఉంటుంది. ఖనిజద్రవ్యం నీటిలో త్వరగా కరిగేదై తే, లేదా నీరు చాలా లోతుకి 

ఇంకితే ఆనీటిలో ఖనిజాలు చాలా అధికంగా ఉంటాయి. అటువంటి నీరు భూమి 

పెకి వస్తే అదే ఖనిజ [సోతోన్సు (MmINEral spring) అవుతుంది. ఆ నీరు వేడిగా 

గానీ, చల్లగాగానీ ఉండవచ్చు. అట్టి బుగ్గలలోని ఖనిజజలం జొషధశ క్తి కలిగి 

ఉంటుంది. 
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యాం(తిక రాసాయనిక కార్యాలు రెంటివల్ల నూ భూమిగత జలం నేలపై భాగంలో 

మార్పులు తెస్తుంది. భూమిలో నీరు అధికంగాఉండే తేమపదేశిలలో 
ఈ మార్పులు అధికంగా ఉంటాయి, 

భూమిగతజలంయొ క్క_ యాం తికకార్యం 

భూద్రవ్యానికి చలనం కలిగించడంలోనూ, చలనములకు దోహదం ఇవ్వడం 

లోనూ భూమిగతజలం (పముఖసాత వహిస్తుంది, గురుత్వాకర్షణ, భూకంపములు 

రాళ్ళను కదిలించినప్పుడు ఈ నీరు “స్పేవాం” (lubricant) గా పనిచే స్తుంది. 

భూస్థలనములు, ఎవలాంచిలు (భూ లేదా మంచుఖండము విరిగిపడుట) ; “నేల. 

పాకుట'” (land creep) దీనికి ఉదాహరణలు. 

భూ న్ధలనముల గ (ద్రవ్యచలనములన్నిటిలో నూ భూస్టలనములు చాలా ముఖ్య 

మైనవి. ఇందులో అపారమైన శిలాద్రవ్యం కదలడం కనిపి స్తుంది. దీనివల్ల 

స్థలాకృతిలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. భూ సలనములు అనేక కారణాలవల్ల 

సంభవిస్తాయి. వాలు ఎక్కువగా ఉండడము, అతివృష్టివల్ల గానీ మంచుకర గడం 

వల్లగానీ ఏర్పడ్డ స్నేహనమూ (lubrication), భూకంపాలూ, సహజంగాగానీ 

మానవ(ప్రయత్నంనవల్ల గానీ ఆధాక౦ (support) జారిపోవడమూ, గురుత్వాకర్షణా 

ఇటువంటి కారణాలలో కొన్ని. అడుగున కోసివేయబడిన శిఖరముల, చరియల, 
ఫార్శ్వములవద్దగానీ; ర లుదారి, రోడ్డు, కౌలువల తవ్వకాలపక్క_నగానీ రి 

పరిస్టితులు ఏర్పడుతాయి. _స్తరణము (bedding), విదశనతలములు (Cleavage 

planes), బృహాత్సంధులు (master joints), (భంశవిభంగములు (12016 

fractures) లోయవై పుకి, లేదా పల్ల ౦లోకి వంగినవ్వుడు స్థలనం జరుగుతుంది. 

1840 లో కాశ్మీరంలోని హిమాలయాలలో జరిగిన పెద్ద భూస్థలనం వీటికి 
ఒక ఉదాహరణ. పర్య్వతశేణిగుండా సింధునది 5000 మీ. నుంచి 5700 మీ. 
లోతున గోర్డికోసినచోట నంగపర్వత (8877 మీ) ప్చిమపార్మ్వం భూకంపం 
వల్ల కదిలిపోయింది. అప్పుడు సంభవించిన (బ్రహ్మాండ మైన భూస్థలనంవల్ల 

నదీప్రవాహానికి అడ్డుతగిలి, 65 కి.మీ. వెనుకకి నీరు మళ్ళింది. దానివల్ల 850 మీ, 

లోతున సరస్సు ఏర్పడి, అడ్డుతెగి, ప్రచండ వేగంతో నీరు బయబికిపోయి, రెండు 
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రోజుల వ్యవధిలో ఆ సరస్సు అంతా ఖాళీ అయిపోయింది. భయంకరమైన వరద 

సీటివల్ల లోయ కోసుకుపోయింది. వందలకొద్దీ కిలోమీటర్ల దూరంవరకూ సర్వ 

నాశనం అయిపోయింది. దీనినిబట్టి పెద్ద భూస్థలనాలు (ప్రమాదకర మైన వరదలకు 

తరుచు కారణం కావచ్చునని తెలుస్తోంది. 

పర్వత[పాంతాలలో మంచు బాగా పేరుకొని మంచు ఎవలాంచిలుగానీ, 
మేంటిర్ శల కొండచరియలమీది నీటితో సంతృ ప్పమై “చాత్తబవలాంబిలు? 

(debris avalanches} గానీ ఏర్పడుతాయి. మట్టి, వదులుగాఉన్న రాళ్లూ కలిసిన 

ఎవలాంచి చాలా (ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది. దాని దారిలోఉన్న చెట్లు, ఇళ్లూ 

వగైరాలన్నీ నేలకూలి కొట్టుకుపోతాయి. కొండచరియమీద లోతైన చారికగా. 
కొండ మొదట్లో విసనకర్ర ఆకారంలో రాళ్లూ, బురద, చెట్లూ చేమలూ పడి 

ఉంటాయి. 

వాలులవెంట మేంటిల్ శల, మట్టి, టాలిస్వగైరాలు కిందికి జారడానికి (ప్రయ 

త్నిసాయి, వాలు ఎక్కువగాఉం కే ఇవి చాలా వేగంగా జారుతాయి. వాలు చాలా 

తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ జారుడు స్వల్పంగా ఉండకపోదు. కొండమీదనుంచి 
కిందికి నెమ్మదిగా చరియలవెంట మట్రి జారడాన్ని మృ క్తికానర్భ జం (౮070 creep) 

అంటారు, దడిలా కట్టిన స్తంభాలు వరుసతప్పిపోవడమూ, నేలమీదనున్న చెట్ల 

మొదళ్లు వంపు తిరగడమూ, గోడలు పగుళ్లు వారడమూ, రైలుపట్టాలు స్థలచలనం 
పొందడమూ మృ తత్తికాసర్పణం జరిగినట్లు సూచిస్తాయి. ఆఖరికి భూమిగతజలము 

శిలా స్తరముయొక్క పై భాగమూకూడా ఈ జారుడులో పాల్గొంటాయి. ఇటువంటి 

శిలాసర్పణంవల్ల బాగా వంగిన పొరలయొక్క, లేదా పగిలిన పొరలయొక్క 

పైకొసలు అధోముఖంగా వంగుతాయి. కనుక బాహిరదృశ్యంశముల ఆభాసనతి 

(apparent dip of superficial outcrops), అవికుభితవిరచనల _(౪ndis- 

turbed formations) ఆభాసనతులకు భిన్నంగా ఉంటాయి. 

మృ త్తికాసర్సణంవల్ల స్థలాకృతిలో కలిగే ముఖ్యమైన మార్పులు మూడు 

ఉన్నాయి. (1) సృష్టవాహమువల్ల నూ (sheet wash), నదులవల్ల నూ, పవనముల 

వల్లనూ జరిగే అపరదనానికి దోహదంచేయడం, (2) గిరిపాదములవద్ద మట్టి 
పేరుకోవడం, (క) చంద్రవంక ఆకారంలో పరిఖాలంబములు మధ్యమధ్య 
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చిన్నచిన్న చేదికలతో ఏర్పడడం. వీటినంతటిసీ కలిపి “అంచెల చభం/(దవంకలు* 

(stepped crescents) ఆంటారు. వీటిని ““మేషపథములు” (5heep-tracks) అని 

కూడా అంటూఉంటారు. నిజానికి వీటికీ గొత్తెల (మేషముల్స) కూ సంబంధం 

ఏమీ లేదు. 

భూమిగతజలముయొ క్క_ రసాయనకార్యము 

స్వచ్చమైన నీరు మందదదావకమేగాని (౦౦౫౯ solvent) దానిలో కొన్ని 

(పక్యేకవ స్తువులు కరిగితే (ముఖ్యంగా కార్చన్ డైఆక్రైడుు ఆ నీరు [క్రియాశీల 

(ద్రావకం (active solvent) గా మారి, సున్న పురాళ్ళనూ, తదితర శిలలనూ 

కరిగించే శ _క్తిగలది అవుతుంది. ఈ కారణంచేత నే బుగ్గల, నూతుల, గనులలోని 

నీటిలో ఎన్నోరకాల ఖనిజాలు కరిగిఉంటాయి, నీరు నేల అడుగున (ప్రవహించే 

టస్పుడు కాల్షియం కార్చనేటు, కాల్షియం సల్ఫేటు మరికొన్ని ఇతర లవణాలు 

కరగడంవల్ల నూతులలోనూ, బుగ్గ లలోనూ ఉండే *“కఠోరజలం”” (hard 

water) ఏర్పడుతుంది. 

భూమిలోనుండి నీరు పె కివచ్చేటప్పుడు చల్ల బిడడ ంవల్ల నూ, కరిగిఉన్న 

వాయువులు బియటికిపోవడంవల్త నూ నీటికి (దావకక క్రి [01౪606 power) తగ్గి 

నీటిలో కొరిగిఉన్న ఖనిజముల నికేపణం జరుగుతుంది. పరివహనసమయములో 

వత్తిడి తగ్గడంవల్లనూ, (ప్రవహించే దారిలోగల ఇతర (ద్రవములతోనూ. (ద్రవ్య 
ములతోనూ రియాక్షన్ (reaction) జర గడంవల్ల నూకూడా నికేపణం జరుగ 

వచ్చు. కాల్లైటు, క్వార్ట్ జ్ ఈ కారణంగానే సిరలవలె భూమిగతజలంనుంచి 

సంధులవద్ద, పగుళ్ళవద్ద ఏర్పడతాయి. పర్యతజననసమయంలో (07062651) 

సిలికామయ।దావణములు శిలల పగుళ్ళలోనుంచి బలవంతంగా బయటికి గెంటి 

వేయబడినప్పుడు (క్రమవిహీనమైన క్యార్ట్జ్ సిరలు ఏర్పడుతాయి. ఇవి స్వల్ప 
వళితశిలలలోనూ, (పాంతీయకాయాంతరణప్రదేశాలలోనూ నిక్షిప్తములు అయి 

కనిసిస్తాయి. ఖనిజునీరలు ముఖ్యంగా విలువైన ధాళకములు (065) గలవి 

ఈ విధమైన భూమిగత జలంవల్ల ఏర్పడవు. మైగ్మజసందింధమైన నిర్ణమములు 

(emanations of juvenile origin) విడుదలచేసిన వేడిమివల్ల నూ, రసాయనిక 

క్రియాశీలవాయు వులవల్ల నూ ఉప్షజలియ।ద్రానణములు వీటిని నికి ప్పంచేస్తాయి. 
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భూమిగత జలముయొక్క_ (దావక కియా ఫలిత గా, ముఖ్యంగా సున్నపురాళ్లుగల 

(వదేశాలలో తువాలు తొందరోములు (67౯౫౮) ఏర్పడుతాయి. సంధితలముల 

గుండానూ, స్తరతలములగుండానూ, రాళ్ళల్లోని పగుళ్ళగుండానూ భూమిగతజలం 

(సవించి, కరిగేరాళ్ళను కరిగించి, వంకరటింకర ఆకారములలో గుహలను. 

తయారుచేస్తుంది. కొన్ని విశాలమైన వసారాలలా ఉంటాయి, మరికొన్ని శాభోప 

శాఖలుగా అల్లిబిల్లిగా అల్లుకుని ఉంటాయి. కొన్ని గుహలలో, మడుగులలో నీరు 

నిలువఉంటుంది. మరికొన్నిటిలో (పవాహోదకం ఉంటుంది. భూమి ఉపరితలం 

మీదికి తెరుచుకుని ఉన్న గుహోద్వారాన్ని “అఎవతరణజరం[ధం” (sink hole or 

swallow hole) అంటారు, 

గుహల పైకప్పులనుంచి (స్రవించే నీరు కాల్షియం కార్చనేటు నిక్షేపించి, 

స్టేలకెటులను (అవశై లములు) సెలగ్ర్మైటులను (ఉత్ శై లములు) ఏర్పరుస్తుంది. 

(16 వొబితవటము), నీరు పెకప్పునుంచి చుక్కలుగాపడేటప్పుడు ఆవఏరియె, 

కరిగిఉన్న వాయువులు బయటికిపోయి నికేసణం జరుగుతుంది. గుహల పెకప్పుల 

నుంచి నిలువుగా కిందికి వెలాడే సన్నని _స్పంభాలను “స్టైలనై టో లు అంటారు. 

కిందపడ్డ నీటిబిందువులు ఆవిరియైపోగా కిందినుంచి పై కి నిలువుగా పెరిగే 

స్తంభాలను “ సైలగై ఇయు” లు అంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు సెలక్తెటులు, 

పేలగ్ర్మైటులూ కలుసుకునిపోయి ఏక స్తంభాలుగా ఏర్పడుతాయి. = 

సున్నపురాళ్లన్న (పదెశాలలో భూమిలోపలా, పైనా ఉండే నీటియొక్క_ 

ద్రావక క్రియవల్ల అసాధారణమైన స్టలాకృతి ఏర్పడుతుంది. రేఖితమైన (601686) 
ఉపరితలములు దద్రానణాలవల్ల నూ, పైకప్పులు కూలడంవల్ల నూ ఏర్పడ్డ గోతుల 

తోనూ; సందుగొందులు చిన్నచిన్న లోయలుకలిగి, ఉపరితల(పవాహాలకు బదులు, 

భూమిలోపల (డైయినేజి కలిగి, చిత్రమైన స్థలాకృతి కనబడుతుంది. దీనిని 
“కార్ న్ ట్" స్థలొత్క తి (karst topography ) అంటారు. అడియాటిక్ సముద్రపు 

తీరాన కార్స్ట్ పీఠభూమిలో ఇటువంటి స్థలాకృతి ఉండడంవల్ల ఈ పేరు 

వచ్చింది. 



చిత్రపటము 16§__మలేషియాలోని కౌలాలంపూరుదగర నున్న సేలచైటబులు, సేభగె్మటులు. 
n ణి ©: ల హూ 

(128 వ పేడ చూడు) (పోటో: సి, ఎస్, పిచ్చముత్తు) 

చిత్రపటము 17--గుండ్రాతి మట్టి : చరమ హిమోఢము. గోముఖం వెళ్లే దారిలో గంగోత్రికి 3 కి. మీ. 

దూరంలో ఉంది. (192 వ చ్చే చూడు) (పోటో : జి. వి. రావు 



చితపటము 18--ట- ఆకారపు లోయ. ఇది అలక్ నందయొక్క ఉక్ప త్తిగ్ధానా నికీ దగ్గరలో ఉంది. 

భాగీరథీ భారక్ ముఖంనుందీ, సతోపంత్ హిమనదినుంచీ ఇది పరిపోషిశం అవుతుంది. 

(10) వ పేజీ చూడు) 

చిత్రపటము 20--లోనార్ సరస్సు : మహారాష్ట్రంలో బెరార్ దగ్గర ఉం 



చిత్రపటము 19 ఎ తేన సూదులవంటి నిటపుపార్య్వములుగల పిరమిడ్ ఆకారపు శిఖరములు (కృంగములు). 

హిమనదీ అపరడేసానికి ఇది విశిష్టమైనవి. హిమాలయా యాలలో ఉన్నాయి ఇవి. దూరంలో నొబాండే సొబాండే 

హిమనది క్షనిపిసోంది. (12 "వ పేజీ డు) పోటో: : కె, బీ, ఆడెన్) 

క్ సరస్సు ఆని భావించబడుతోంది, (140 వ పేజీ చూడు) 



చితపటము 21—_సాగరభృగువులు. ఇవి తృకీయయుగ అవసాదీయ స్తరనిర్మితములు. వీటి శిఖరంమీద 

కఠినమైన లేటరైటు పొర ఉంది. ఇది కేరళరాష్ట్రంలోని వర్కళాలోనిది. (158 వ పేజీ చూడు) 
(ఫోటో : సి. ఎస్. పిచ్చముత్తు) 

చిత్రవటము 22. పవనాపరదనముచేత, 

అపదళనముచేత అడు గున కోయ 

ఒడీన (నైటు శిలాఖండము. ఇది 

మైసూరు రాష్ట్రంలోని గణాచార్ 

పూర్ లో ఉంది. 

(170 వ పేజీ చూడు) 

(పోటో : ని, ఎస్, విచ్చముత్తు) 



పదునాలుగవ (ప్రకరణము 

హిమనదులు _ వాటి (పభావము 

హిమ సమూహముల ఉత్ప త్తి 
(పస్తుతం భూభాగములో 10% మంచుచే కప్పబడి ఉంది. ఈ మంచులో ముఖ్య 

భాగం [ధువములదగ్గర - ఆర్కి-టిక్, ఆంటార్కిటిక్ (ప్రాంతాలలో ఉంది. కొంత 

భాగం సమశీతోష్తమండలంలోనూ, ఆఖరికి ఉష్టమండలంలోకూడా ఉన్నతపర్వ 
తాాగాలమీద ఉంది. 

వామనదీ (2/2076)/ అంతే గురుత్వాకర్షణవల్ల మెల్లగా పల్లానికి కదిలే 

హిమ సమూహం అని ఆర్థం. హిమనదులు పామశ్షే;తాలలో పుడుతాయి. వేసవిలో 

కరిగిపోయే మంచుకన్న, శీతాకాలంలోపడే మంచు అధికంగాఉండి ఈ హిమక్షేతా 

లలో మంచు సర్వదా కనిపిస్తుంది. విపరీతమైన హిమవర్షము, వేసవిలో కొద్దిగా 
మాత్రమే మంచు కరిగిపోతూ ఉండడము తద్వారా అనేక సంవత్సరాలపాటు 

మంచు పేరుకోవడమూ - ఇవి హిమనదులు ఏర్పడడానికి అనువైన పరిస్థితులు. 

వేసవిలో మంచు ఏ మట్టమువరకూ కరుగుతుందో దానిని పామరేఖ (5n0w- 

line) అంటారు. ఉన్నత అక్షాంశములవద్ద ఏ ఎత్తులోనై నాసరే, లేదా ఏ అక్షొంశము 

వద్దనై నాసరే తగినంత ఎత్తులో హిమరేఖ ఉండవచ్చు. ఇండియాలో హిమాలయాల 

మీద ఎల్లప్పుడు మంచు ఉంటుంది, కాని హిమరేఖ ఖచ్చితంగా నిర్ణయించడం 

కష్టం. ఏమం"కే ఆడెన్ సిద్దాంతం ప్రకారం ఎల్లప్పుడూ మంచు ఉండే (పదేశమూ, 

ఏటి ఎల్లలు వేరువేరుగా ఉండక ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోతూ ఉంటాయి. 

(ప్రస్తుతం హొమనదులు ఉన్నతపర్వతశిఖరాలమీదగానీ, ఉన్నత అకాంళములలో 

తక్కువ ఎత్తులోనేగానీ కనబడుతున్నాయి. లోయల పైభాగాలలో పుట్టిన 

హిమనదులు నెమ్మదిగా కిందికి నాలుకలుగా సాగుతున్నాయి. ఉష్ణో గత పెరిగి 

మంచుకరిగే స్థితికివ స్తే, బురదనీరు నెమ్మదిగా (ప్రవహించడం మొదలుపెడుతుంది. 

అదే ఒకనదికి జన్మస్థానం కావచ్చు. ఈ విధంగా భాగీరథీనదియొక్క ఉత్పత్తి 

స్తానం గోముఖ హిమకందరంలో ఉంది. శకేదారనాథ శిఖరం వెనుక వామాలయా 

లలో గంగోత్రి అనబడే నదీముఖం ఇక్క-_డే ఉంది. 

G—9 



.130 భారత దేశపు భౌతిక భూగోళం 

హిమనదులు నేలమీద, పారి సముద్రములో పడితే, ఆక్కడ మంచు తేలడానికి 
తగినంత లోతు ఉంటే పెద్ద పద్ద హిమశకలాలు విరిగి, దూరదూరంగా తేలుతూ 

పోతాయి. వీటిని “పాబీవీమైైలములు” 64లీలార్రై) అంటారు. 

హిమనదుల వర్రీకరణం 
\ 

వామనదులను నాలుగు ముఖ్యమైన తరగతులుగా విభజించవచ్చును : 

1. మహాఖండ హిమనదులు, 2. మంచు టోపీలు ;1.6౬ 6298), శీ, దరీ హిను 

నదులు ("౬112 glaciets!, 4. గిరిద హిమనదులు (9166003216 glaciers). 

మవోఖండ వామనదులు లేక వామువలతములు (continent (4050 or ice 

శాల హిమునదులళల్ నూ 2హో త్తహమైనవి. ఇటువ.టి 
మామా లు సబావృకితో సంబింధఎచేకు. డా మైచానా ఒమీద, పీఠభూములమీద, 

ks 

ర్వతాలమీదకూడా ఎర్భుడుతాము. సంచితం అయిన కేందంనుంచి మంచు 

నెమ్మదిగా అన్నిదిశలకూ కదులుతుంది. (గీన్ లాండు, అ౭టార్కిటికాలు మంద 

ఎన మహాఖ-డ హిమిఫలకములచేశ కపంబగ” ఉన్నాయి. ఈ మంచుపలకలు 

స గ్ర నడా పెరుగుతుంది, (పస్తుతకాలంలో ఇదే 

కనుక జరిగితే బెంగాలులో చొలాభాగం పరఓలలో మునిగిపోతుంది. 

పరంతాలమీద, పీఠ్రభూములమీద కప్పిఉంఉజ మంచును యంచుబోవీలు అంటారు. 

వీటినుంచి దరీ హిమనదులు ఆస్నవైపులకూ కదులుతాయి, 

ధోలీ వొదునోదులు లేక అలైన్ వామనదులు అనేవి హిమరేఖకు పైన ఉన్న 

పర్వత శ్రేణుల లోయలలో కదిలిపోయే మందుుపవాహోలాు, జల(పవాహాలలాగే ఇవి 

కూడా వెడల్పులో, లోతులో, పొడవులో భిన్నంగా ఉంటాయి. 

దరీ హిమనదులు పర్వతపాదములదాకా (ప్రవహించి బయట చదునై నపదేశ 

ములో కలుసుకుంళే వానిని గిరివద్ వామునదులు అంటారు. 

హిమనదీ చలనములు 

మంచు కరగడం, గడ్డకట్టడం ఈ రెండు (ప్రక్రియలు మళ్ళీ మళ్ళీ జరగడం 

వల్ల గురుత్వాకర్షణ కారణంగా పామక్షేత్రాలలో పామనదీచలనములు కలుగుతాయి. 



హిమనదులు -_ వాటి (ప్రభావము 191 

వివిధ హిమనదులలో చలనవేగం వివిధంగా ఉంటుంది. ఒకే హిమనదియొక్క 

చలనవేగము బుతువునుబట్టి మారుతుంది. హిమనదియొక్క మధ్యభాగంలోనూ, 

పైభాగంలోనూ గల ఘర్షణ అట్టడుగు ఫొతలోని ఘక్షణకన్న తక్కు_వకావడంచేత 

సైభాగాలు వేగంగా కదులుతాయి. హిమనదులు అపారమైన భగ్నశిలా (ద్రవ్యాన్ని 

మోసుకుపోతాయి. రాళ్ళమీదుగా ఈ హిమనదులు జారిపోతూ ఉంటాయి. దీనికి 

నిదర్శనంగా నున్నగా మెరుగెక్కిన శిలాతలములు, హిమనదీప్రవాహదిశకు 

సహప్హాంతరంగా నరుకులూ కనిక చాయి, జల(పవానోలనలె చామనదులు అడ్డంగా 

దీసి చదునుచేసి వేస్తా నున్నవాటిని తప్పుకునిపోకుండా, అడ్డువచ్చినవాటిని అక? 

గ్రాగోడలు నున్నగా. an కనుకనే హిమనదులు (వవహి చిన లోయల పక 

అరిగిపోయి ఉంటాయి. హిమనదుల (పత్యేక కత ఏమిటంపే, అవి బండరాళ్ళను 

సల్లంనుండి ఎత్తుకి కూడా దొర్చిస్తా.బు, 

హామనదులపల్ల లోయలకు అడ్డుపడి సరస్సులు ఎర్బడవచ్చు. అటువంటి 

మందు ఏ ఆనకట్ట హఠాత్తుగా వర్చిపోతే ఆ సరస స్పులోని నీరు ఆంతా ఆతిత్వరిత౦గా 

బయటికి పారివచ్చి | (ప్రమాదకర మైన వరదలకు కారణ':.వుతుంది, సింధునడికివచ్చే 
అనేకమైన వరదలకు కారణం ష్యోక్ లోయ (shYOk ౪213) కు అడ్డువడే 

చోంగ్ కుందన్ అనే హిమనది బీటలువారుతూ ఉండడమే. 

పగుళ్లు, నెరియలు అనేకంగా ఉండడం హిమనదుల ముఖ్యలక్షణం. ఏటిని 

(కవాసెన్ (భంగము) అంటారు. మందుపలక సాగతీయబడడంవల్ల ఈ బీటలు 

ఏర్పడుతాయి. హిమనదులు (పవహిస్తున్న (పదేశం కుంభాకౌరంలో ఉంటి 

అన్నువస్థభంగములు (tr nsverse creva55€5) ఎర్పడుతాయి. హామనసిలో మధ్య 

భాగం అధిక వేగంగా కదలడంవల్ల ఒత్తిడి, వరపిడి (stresses and strains! 

పార్శ భాగములలో కలిగి, నీమంతభంగములు (marginal crevasses) ఏర్పడు 

శాయి. హిమనది పార్శ్వవి స్తరణచెందితే ($07626 laterally) (పవాహదిశకు 
ఇంచుమించు సమాంతరంగా అశనులంవి భంగములు (longitudinal crevasses) 

ఏర్పడుతాయి. హిమనదిలో మంచు స్థూలమైన పొరలుగా కనిపిస్తుంది. దీనికి 

కారణం, హిమవర్షములు అనేకంగా సడడమూ, వాటిమధ్య తరుచు బురద 

చేరడమూనూ. 
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హిమనదీసంవహనము 

సన్నవి ఇసుకదగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద దిండరాళ్ళవరకూ రకరకాల పరిమాణా 

లలో భగ్నశిలా[ద్రవ్యాన్ని హిమనదులు ఈడ్చుకువస్తాయి. ఈ (ద్రవ్యం మంచికి 

పె భాగంలోగానీ, మధ్యలోగానీ, అట్టడుగునగానీ ఉండవచ్చు. హిమనది 

సేకరించి మోసుకువచ్చి, నికేపించిన ఈ (ద్రవ్యాన్ని మొళేన్ లేక పొమోఢయు 
అంటారు. హిమనదుల పక్కలని పొడుగ్గా పీలికల్లాగ కదలే ద్రవ్యాన్ని నీముంళ 

పొమోాఢయము (marginal moraine) లేక పౌర పుహామాశ ము (lateral moraine) 

ఆంటారు, హిమనదీ(పవాహం పక్క_లనున్న రాతిగోడలనుంచి సం|గహించిన 

(ద్రవ్యం పక్కలకు చేరుకుంటుంది. పక్కపక్క లోయలనుంచి వస్తున్న 
హిమనదులు రెండు కలుసుకుంటే రెండింటి అంతర్ హిమోఢములూ కలుసుకుని, 

ఉపరితలంమీద మధ్యూన్గ మామోఢం (medial moraine) ఏర్పడుతుంది. అనేక 

హిమనదులు కలుసుకుని ఒకే హిమనదిగా ఏర్పడినప్పుడు దానిమీద అనేక మధ్యస్థ 

హిమోఢములు కనిపిస్తాయి. హిమనది కరుగుతున్నప్పుడూ, _పత్యావర్తనం 

(retreat) చేస్తున్నప్పుడూ భగ్నశిలా[ద్రవ్యం పలకలలాగ క్రిందిభాగంలో నికీ ప్పం 

అయితే దానిని తోలన వామోథం (ground moraine) ఆంటారు. దానిలో సూక్ష్మ 

మైన (ద్రవ్యముగాని, గులకరాణ్లగాని, గోళాశ్మములు (boulders) గాని కలిసిఉం పే 
దానిని గోవొళ్యమ్య్బ) క్రిత (boulder clay) అంటారు (17 వ బి/తవటం), గులక 

రాళ్ల, బండరాళ్లూ _స్టరశిలల కేసి రాయబడి నునుపుదేరి ఉంటాయి. హిమనది 

తీసుకువస్తున్న భగ్నశిలాద్రవ్యం అడుగుకి చేరుకుని అక్కడ మంచుకరిగినప్పుడు 

వదిలివేయబడుతుంది. హిమ్శాగము (166 షం%0 కొంతసేపు సాపేక్ష్యంగా 

స్థిరంగా ఉన్నచోట చాపాకారంలో (2౯01216) రిడ్డిలా ఏర్పడుతుంది. దీనిని 

ఆగ హొమోఢము (terminal moraine) లేక అవయోన పామాఢ ము (recessional 

Morne) ఆంటారు. 

హిమనదీ అపరదనము 

కేవలం మంచుమ్మాతమే అయికే యాంత్రిక అపఘర్షణం (abrasion) 

స్వల్పంగానే జరుగుతుంది. కాని (పవాహోదకము, మంచు కలి స్తే అందులో 
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రాబ్లా, రప్పలూకూడా ఉంటే, అవి కోతపనిముట్లలా పవిచేసి, బహుకరిన మైన 

శిలలనుకూడా అరగదీసివేస్తాయి. మంచులో ఇరుక్కునిఉన్న ఈ రాతిముక్క_ల 

సహాయంతో హిమనది తనదారిలో వదులుగాఉన్న వస్తువులనన్నింటినీ తొలగించి 
కోణాలున్న కరఠినిలలను ఆరోగదీ స్తుంది. హిమనదీఅపఘర్షణకు గురిఅయిన 

శిలాతలములు నున్నగానూ, మధ్యమధ్య గతులతోనూ, తిన్నని నరుకులతోనూ 
కనిపిసాయి. అటువంటి గీతలనూ, నరుకులనూ వామనదీయరేఖాంకములు 

(glacial striae) అంటారు. అటువంటి లక్షణాలు కలిగిన రాళ్లూ కనిపి స్తే 

ఆ(పదేశంలో పూర్వం హిమనది (పవహించిందనీ, ఆ గీతలనుబట్టి ఆ డిశలో 

(పవాహం కదిలిందనీ తెలుసుకోవచ్చు. ఈ విధమైన యాం త్రిక అపఘర్షణ౦వల్ల 

హిమనదులు తాము (పవహించే లోయల తలములనూ, పఫార్ళ కములనూ నునుపు 

చేసి V = ఆకారంలో వంకరటింకరలుగాఉన్న లోయలను (క్రమంగా విశాలమైన 

తిన్నని ౮- ఆకారపు లోయలుగా మారుస్తాయి (లీ వ బి/తోవటం), హిమనది 

లోయ నేలను కోయడమేకాక దానిసక్క_లను ముఖ్యంగా కిందివై పుకి అరగదీయ 
డమే దీనికి కారణం. ఈ ఏధంగా లోయ లోతుగానూ, పక్కలు స్మిటంగానూ, 

నేల విశాలంగానూ అవుతుంది. లోయలోని 'రెండువై పులనుంచీ పొడుచుకువచ్చిన 

కోణాలను కోపివేయడంద్వారా లోయ తిన్నగా అవుతుంది. సంధితలములవల్ల 

ఇంతకుముందే వదులువదులుగాఉన్న రాళ్ళను శిలా స్తరములనుంచి పీకి, తొలిగించి 

ముందుకు గెంటుకుపోవడంద్వారా హిమనదీ అపరదనం జరుగుతుంది. ఈ 

(ప్యక్రియను జఉత్నాబినం {(flu:king) ఆంటారు. _ఎదరకు కోసుకుపోగలగడం 

హిమనదుల (ప్రత్యేకలక్షణం. హిమనదీకృత మెన (glaciated) లోయలన్నింటికీ 

పురోభాగంలో అంచెలంచెలు వాలుగానున్నటు (““ఏంఫీ-థియేటర్ '” వంటి 

నిమ్నపదేశాలు ఉంటాయి. వీటిని “పాము గవ్నారములా” లేక “నరో 

(2774౮) ఆంటారు. సర్్కల గోడలు బహునిటంగానూ, నేల చదునుగానూ, 

తిన్నగానూ ఉంటాయి. సర్క్లలో 180, 40 మీ. లోతైన సరోదోణులు 

ఉండవచ్చు. 

పక్కపక్కలనున్న రెండు సరులు ఒకదానిలోకి ఒకటి పెరిగి, ఆఖరికి వాటి 

మధ్య న్నిటమైన రంపపు పన్నువంటి రిడ్డి మిగులుతుంది. అటువంటి రిడ్డిని 
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““అరేభా లేక ““/వళిఖి” (2౯60) అంటారు. సర్క్_ అపరదనం వివిధదిశలలో 

జరగడంవల్ల ఉన్నతమైన (ప్రదేశం తరిగిపోయి మధ్యలో ఒకశిఖరమూ చుట్టూ 
సూర్యకిరణాలు వి _స్తరించినట్లుగా “రేడియల్” (724121) గా అరేట్లు మిగులు 
తాయి. మూడుకాసీ అంతకన్న ఆధికసంఖ్యలోగానీ హిమనదులు అభిశీర్షంగా 

కోయడం మొదలుపెడితే, ఆఖరికి వాటి సర్క్లు ఇంచుమించుగా కలుసుకుని, 
అ రేట్ లుకూడా అరిగిపోయి, న్మిటమైన అంచులు సూదిలాంటి శిఖరమూ కలిగిన 

“పిరమిడ్ "” శంఖు ఆకారాలు మిగులుతాయి. వీటిని కృంగములు (A075) 

అంటారు. పూర్వం ఆక్కడ ఎత్రెన (ప్రదేశం ఉండేదనడానికి అవే గుర్తులు 
(19 పో బి[తొవటం). 

నదులడే కోయబడిన ఉసలో యలు ముఖ్యమైన లోయను ఇంచుమించు ఒకే 

మట్టంలో కలుసుకుంటాయి. దామననులచే కోయబడిన ఉసలోయటు మాతం 

అసంగకములు (discordant) గా ఉంటాయి, అంపే ఇవి ముఖ్యం వేయను 

పై మట్టంలో కలుసుకుంటాయి. కనుక వీటిని [వపాళల లోయలు అంటారు. దీనికి 

కల ఉసలోయల క్రింది చివరలు హిమనీ అపరద నందక 

బడడమే. 

మునిగిపోయిన హిమనదీకృతలోయలను “వయోద్దల”. (2064 అంటారు. 

ఇంచుమించు తిన్నగా పొడుగ్గా ఉన్న ఈ లోయలు (ప్రస్తుతం ఉప్పునీటి నిండి 
ఉన్నాయి. కాని ఒకప్పుడు అవి హిమనదులచె ఏర్పడ్డ వే ననడానీకి గుర్తుగా వాటి 
పక్కగోడలు నిట్టనిలువుగానూ, నున్నగానూ ఉన్నాయి. (పపాతపుళోయలు, 

తదితర స్థలాకృతీలక్షణాలు ఉన్నాయి. 

హిమనదీ నికేపణం 

హిమనదీ ఆపయాన (retreat) సమయంలో అది మోసుకుపోతున్న (ద్రవ్యం 

వెనుక వదిలిపెట్టబడుతుంది. దీనిని ““అలోడము” (470 అంటారు. గోకాళ్ళ 

మ్స లిక లేక “4?” (boulder clay or till) అనేది అతిసాధారణమైన అపోఢం. 

ఈ అపోఢం ఒక్కొక్కప్పుడు పురాతన హిమఫలకములచేత అండాకారంలో 

దిమ్మలు దిమ్మలుగా నొక్కబడుతుంది, వీటిని “(46వళన్లు” (drUMlins) 
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ఆంటారు. ఇవి సాధారణంగా హిమపవాహదిశలో సాగదీయబడిఉంటాయి. ఆవి 

తరుచు ఆర కిలోమీటరునుంచి ఒక కిలోమీటరువరకూ పొడవులు కలిగిఉంటాయి. 

ఆ (పదేశానికి సంబంధించిన బండరాచ్ల చిందరవందరగా పడీఉండడం అనేది 

వామనదీకృత(పదేశాల (ప్రత్యేక లక్షణం. బహుదూరస్థ దృక్యంశములనుంచి 

హిమనదిచే మోసుకురాదిడిన ఈ కరఠినశలలను “ఆనియళములు” (erratics) 

అంటారు. కొన్ని అనియతములు మాతృస్థానంనుంచి కొద్దిదారం నూతమే 

(కొద్ది కిలోమీటర్లు మా(త్రమే) మోసుకురాబడి ఉంటాయి. కొన్ని ఆనేకవందల 

కిలోమీటర్ల దూరం జరుపబడి ఉంటాయి. ఆసియతములు సాధారణంగా హిమ 

అపరదిత(ప్రదేశాలమీద నిలిచిఉంటా:౫3, కొన్ని అస్పిరసితి .02602 sus 
ప టు 

positions) లో నిలిచీఉంటాయి. వీజీవి “దునిత ిలాఖంఢ ములు" per td blocks} 

ఆంటారు. జ (ప్రదేశంలో హిమనడీకరణం జరిగినదనడానికీ ఇవి గు రులు, 

గారతదెళశ.చొని హిమన*ైలు 

ఉంఆయూోా ఉష్టమండలగేశం కావడంచేత పామనద. 2 ఎతైన హిమవత్ప్చర్వత 

శిఖరాలమీద మాత్రమే ఎర"*డుతాయి. పామాలయాలలో హివెఖ 4006016 
అలో 

మీటర మధ్వలో ఉంటుంది. (ధువ।;పాంకాలు మినహాయి సే మంచుచే కప్పబడ్డ 
య ర) 

౨1 RP 

జె అలన 

పదేశం AEA అ ఇ దె గాం rile ee సంచ దోశె Su Pa My 
(ఎ ఇ ఘమ ఉనాన కంట వలోాయి, న జపం అలల వా od JPET 

or og చా 

హిమాలయాలనోనే ఉన్నాయి. *పామాల్” (7౫4 అనబడే హిమక్ష(తాలు 

ణా అదం క్యా వర... రకు ఆ ఇళ వ్వ వి సరించి ఉన్నాయి, గంగ, యమున, గండక్ 
నాని 

40,000 చ. కి షు. (క 

వంట్ పెద్దనదులను పరివోషి స్తున్నాయి. క్రాళ్ళీరులి లోని కొరకోరం హిమాలయ: 

ఇండియాలో కెలా 3 చ హిమసదులు నాలుగు ఉన్నాయి. అవి సైచెన్ (70కి, మ్): 

బల్లోరో (60 క్ మీ); బయాఫో (8 క్రి, మ్; హిస్సార్ (6:8 క్ర. మీ; 

అనేవి. ఈ హిమసదులలో చాలాభాగం వేగవం। ఉపరితలననులను, మధ్య 

హి మోఢములను కలిగిఉన్నాయి. ఉదాహరణకి సైచెన్లో పన్నెండు మధ్యస్థ 

హిమోఢములు ఉన్నాయి, 

క మెన 
మం 

సె 
C=. 

హిమయుగములు 

ప్రపంచంలోని ఆనేకపదేశాలలో పురాతన హిమనదీకరణచిహ్నాలు ఉన్నాయి. 
ఈ చిహ్నాలలో ముఖ్యమైనవి అరగదీయబడి తిన్నగాఆయిన _స్పరశిలాత లములు, 



1836 థారత దేశపు భౌతిక భూగోళం 

అపోఢసంచయనము, గోళాశ్మమృ త్రిక, హీ మోఢపురిడ్డినూ, (పస్తుతకాలింలో 

“మొత్తం భూ(పదేశంలో పదోవంతు మంచుచేత కప్పజడిఉంది. కావి అభినూతన 

(Plristocene) యుగంలో ఈ నిష్ప త్తి సుమారు 3 వరకూ ఉండేది. హిమ 

మహాభియాన ఆపయానములు ఒక్క_సారిమ్మాతమే జరుగలేదనీ అధమపక్షం 

నాలుగుసారులై నా హిమనదీచ కం పునఃపునరావృ త్తమెనదనీ తెలుస్తోంది. (వతి 

వామనదీయగం లోనూ మహాఖండేయ హిమఫలకములు ఉండేవి. వెచ్చదనాన్ని 

కాంక్షించే జంతువృషెదిజీవులు నివసించిన ఈ మధ్యయుగములను అంతళ 

వామనదీయ అవస్ధలు (interglacial stages) అంటారు, 

హిమనదీయ, అంతరహిమనదీయ అవస్థలు కలిపి వామయగం' (ice age) 

'ఆవుతుంది. మనం ఇంకా సంపూ ర్థికాని హిమయుగంలో నివసి స్తున్నాము. దీనిని 

చతుర్గక భామయుగం (quaternary ice age) అంటారు, భవిష్యత్తులో 

ఇప్పటికన్న వెచ్చగా ఉంటుందో చల్లగా ఉంటుందో ఖచ్చితంగా తెలియదు. 

శీతోష్ణస్థితి ఇంకా వెచ్చగా ఆయితే మంచు కరిగి (పపంచంఅంతటా రేవుపట్టణాలు, 

పల్ల పుభూములు మునిగిపోతాయి. ఇంకా మంచు పెరిగితే (ప్రస్తుతం బాగా అభివృద్ది 
చెందిన (పదేశాలనుంచి మానవుడు పారిపోవలసి వస్తుంది. 

భారత దేశంలోని మనకు (ప్రధానమైన అంశం ఫెర్మో = కార్చానిఫెరస్ 

మహాయుగంలో హిమఫలకముల పురోగమనం, 1856 లోనే ““జియొలాజికల్ 

నర్వే ఆఫ్ ఇండియా” లో పనిచేస్తున్న బ్లాండ్ఫోర్లు అనే ఒక అఫీసరు ఒరిస్సా 
లోని తల్చీర్వద్ద పూర్వకార్చానిపెరస్ యుగానికి సంబంధించిన ఒక భగ్నశిలా 

_స్తరమును కనుక్కున్నాడు. ఊఉ త్తరఅమెరికా, యూరపు, ఆసియాలో కొంత 

భాగము ఎడారిశీతోష్టస్టితి లేదా ఉష్పమండల+ీతోష్టస్థితి కలిగియున్న కాలంలో 
గొండ్వానాలాండులో తరుచు హిమనీకరణం పెద్దఎత్తున జరిగినదనడానికి ఆధారాలు 

దరిమిలా దొరికేయి. 

అరిగిపోయి నరకులుపడిన గులకరాళ్లుగల తల్చీర్ భగ్నళిలా స్తరము పొరలు 

పొరలుగాఉన్న _స్తరళిలలమీద ఉంది. పూర్వకార్చానిఫెరస్ హిమఫలకముల 

చిహ్నాలు రాజస్థాన్ లోనూ, మధ్యపదేశ్ లోనూ కనిపించాయి. చాందాజిల్లాలో ని 

హిమనదీభగ్నశిలా స్తరముల| క్రింద ఇటీవలి లోనే బౌబోనో (70౯he5 Mmoutonnees) 



చిశ్రపటము 28--మైసూరు రాష్ట్రంలో కావేరీ నదీతీరంలో టాల్కేడువద్దనున్న దేవాలయాన్ని 

కప్పివేయనున్న ఇసుక డ్యూనులు, (1/2 వ పేజీ చూడు) 

(పోటో : సి, ఎస్. పిచ్చముత్తు) 

చిత్రపటము 24__అల్పజలక (ప్రదేశాలకు విశిష్టమైన అక్కుడక డ్ మొలిచే పొదలు. రాజస్థాన్. 

(176 వ పేజీ చూడు) 



చిశ్రపటము 25---రాజస్టాన్ ఎడారిలో కదిలిపోయే ఇసుక డ్యూనులు. (176 వ పేకీ చూడు) 

చిత్రపటము 26 __పంజాబులోని లోయెన్ పీఠభూమిలోని రెవైనులు. (205 వ పేజీ చూడు) 
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లను పోలిన హీమనోబీ ఉవరిన్తరొం (glacial pavement) ఒకటి కనబడింది. 

రాజస్థాన్ కి సంబంధించిన శిలాఖండములు పంజాబు సార్ట్ రేంజ్మిపాంతానికి 

| మస రాబడి, అక్కడ బహుశా తేలే మంచుకొండలచేత వదల పెట్టబడి 

ఉంటాయి. హిమాలయాలకు దగ్గరలో అధమం రెండు హిమానీకరణ అవస్థలు 

టిల్లైటుల (౪11116) చేత నమోదుచేయబడి ఉన్నాయి. ఇవి 500 నుంచి 810 

మీటర్ల వార్వుడు శే ఇలు (౪27766 502163 = అనువర్షీస్ర సిటీల) చే చేత విభ క్షమై 

ఉన్నాయి. బహుపురాతన మైన టి ల్లైటులకు సు భగ్నశిలాఖండములు 

రెండవ అవస్థలో సిమాదగర ఉన్నాయి. అస్సాములో కూడా తల్చీర్ టిలెటును 

గుర్తించారు. భారత దేశంలో హిమవికీరణ కేంద్రం (centre of ice dispersal) 

బాగా దక్షిణానికి ఉంది. దీని చిహ్నాలు చాలాభాగం అపరదనంవల్ల చెరిగిపోవడం 

గాని, దక్క-న్(టాపులకింద మూసుకుపోవడంకాని జరిగింది. (పస్తుతపు భూమధ్య 

రేఖనుండి ఉ త్తరదిశగా మంచు వికీర్ణం చెందిందని భావించబడుతోంది. 

న క 
కాడా 

గై టే ముడడ 
పటము.10. గొండ్వానాలాండ్ లోని పెర్క్మోకార్బానిఫెరాన్ హిమనదీక రణములమొక్కా 

4 తరపు సకిహద్దును అడ్డుగీతలతో చూపబడియున్నవి. భూఖండములు వాటియొక్క 

(పస్తుతపు స్థానములలో వున్నవి. మంచుపడే మార్గములు దాణప్పుగు ర్తులతో చూపబడి 

యున్నవి. (హోమ్స్ తర్వాత) 

10 వ బొమ్మ నుబట్టి భూమధ్యరేఖకు ఇరుపక్కలా పూర్వకార్పాని పెరస్ 

మహాయుగానికి సంబంధించిన హిమానీకృతభూములు ఉన్నట్లు తెలుసుకోవచ్చు. 
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అండములు (ప్రస్తుతం ఉన్నచోటనే ఉండిఉంటే దీనిని సమర్థించడం సాధ్యం 
కొదు. గొండ్వానాలాండులోని ఖండములు అన్నీ పూర్వకార్సానిఫెరస్ మహా 
యుగంలో 11వ చ్మితపటములో చూపిన పద్ధతివలె కలిసిగట్టుగా దగ్గర దగ్గరగా 
ఉంటేనే ఇది సాధ్యం అసుకుంది. ఈ స్థితిలో భూమధ్యరేఖ ఎక్కడ ఉన్నదో 
గమనించవచ్చు, 

పటము._11, గొండ్వానాలాండ్లోని పెర్మొ-కార్చానిఫెరాస్ హిమనదులయొక్క భాగములు (చుక్కల ప్ర దేశము). భూమధ్య రేఖ యెక్కడనున్నదో గమనించవచ్చు. (హోమ్స్ తర్వాత) 



పదునై దవ (ప్రకరణము 

సరస్సులు - చి తడినేలలు 
అనాలో 

అంతర్ స్థలీయజలస్థానాన్ని (భూభాగంలో ఒకచోట నీరు నిలకడగావున్న (ప్రాంత 

మును సరస్సు అంటారు. సరస్సులలో కుంచిసీరుకాపి, ఉప్పునీరుకాసి ఉండ 

వచ్చు. కాని మంచినీటి సరస్సులే అధికం, ఆస్నిరకొాల సలాకృతికలక్షణాలుగల 

సరస్సులు విస్తారంగా కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే, ఇవి ఏ అక్షెంళంలోనై నా, 

ఎంత ఎత్తులోనై నా కానవస్తున్నాయి. టిటికాకాసరస్సు (£00 చంకి. కి.మీ) 
దక్షిణఅమెరికాలో 480% మీటర్ల ఎత్తున ఉంది. పొల స్లీనాలోని 

సము[ద్రతలానికి 445 మీ. ఎత్తున ఉంది. సరస్సుల లోతు కొద్ద 

కొన్నివందల మీటర్ల వరకూ ఉండవచ్చు. సై ) వీరియా 

కన్న లోతైనది (1875 మీ. ఇండియాలో సరస్సుల స్వల్పవగాన 

ఆందులో చెప్పుకోదగ్గంత పెద్దవి ఆంతగా కానరాక 

Mts 
సరస్సులల్ చాలాభఖాగణ. ఆఖరికి సమ్మ్నుదంలా ర స వష్టవ ? f. 

3 oa చ అ ర 4 

ఉనాయి. కనుక వాటిక సిగ్గదుమార్లాలు (cutles ఉన్నాయి, కాస్ అంఆరస్థవైన 

(జౌయినోజి కలిగిన (పదేశాలలోని సవససాలకు సిర గనముమార్తంలెదు. ఇ_ఎవంటివి 

ఉవ్నునీటి నరన్ఫులు, ఈ సరస్సులలో అందులోనికి (సనహించే 

భారమే కాక (దావణభారంకూడా సంచితం అపుతుంది, 

సరస్సులు ఏర్పడడానికి రెండు పరిస్థితులుండాలి. ఆని : సీరు నిలువఉండడాని 

ఒకదోలణి. ఆ (దోణిని పూ ర్తిగాగానీ, 'కొంతవరకూగానీ నింపడానికి నీటిసరఫరా 

సరస్సుల (దోణులు ఆనేక విధాలుగా ఎర్చడుతాయి. 

సరస్సుల పుట్టుక 

తావృ ష్టవచలనములచే వీర్చడ్డ నరన్సులు = (భంశ౦వల్ల భూప్పష్టంలో కొంత 

ముక్క మిగిలినపదేళానికి సాపేక్షంగా పైకిలేవడంగానీ, కిందికి దిగబడడంగానీ 

జరుగుతుంది. అప్పుడు దొన్నెలాంటి (ద్రోణి ఏర్పడి నీటితో నిండుతుంది. (భ్రంశ 
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సంభవమైన |ద్రోణికి చక్కని ఉదాహరణ పాల స్తీనాలోని జోర్డాన్ లోయ. 
అందులోనే మృతసరస్సు ఉంది. విభేదీచలనములవల్ల (differential move= 

ments) భూపృష్షము దిగబడి సరో(దోణులు ఏర్పడవచ్చు. 

“రాన్ ఆఫ్ కచ్" ఇంచుమించు ఒకసరస్సు ఆని చెప్పవచ్చు. 1851 లో 

ఈ ప్రాంతంలో వచ్చిన భూకంపంవల్ల భూమి దిగబడి ఇది ఏర్పడింది. కాళ్ళీరు 

లోయలోని సరస్సులన్నిటిలోకీ పెద్దది ఊలార్ సరస్సు (100 చ. కి. మీ. జీలమ్ 
తదితర నదుల (పవాహాలను నియం|తించే ఈ సరస్సు సంరచనాత్మక మైన పల్ల ప్ప 

భూమి. కుమావ్ హిమాలయంలో నై నితాల్దగ్గర సరస్సుల శేణి ఒకటి ఉంది. 
ఇది (భ్రంశంవల్ల ఏర్పడిన రేఖమీద ఉంది. 

నదీలోయలో ఒకభాగం ఉత్ సమావలనానికి గురిఅయితే అవి ఆనకట్రలా పనీ 

చేసి, నీరు నిలువ ఉంటుంది. 

అగ్ని వర్ళ్ంత నరన్ను)లు (Volcanic lakes): లావా ఆనకట్టలవల్లి సరో(దోణులు 

ఏర్పడవచ్చు. ఆవి నియమరహిత లావా స్తరములమీద ఏర్పడవచ్చు; లేదా 
ఆరిపోయిన అగ్నిపర్వతాల |కేటరులలో ఏర్పడవచ్చు. బసాల్డ్ శిలాపరివేష్టితమై 
మూకుడుఆకారంలో ఉన్న (దోణిలో లోనార్ సరస్సు ఉంది. ఇది “విస్నోటన 

(కేటర్”” {explosion crater) అని భావింపబడుకోంది. కనుక దీనిని కేటర్ 

సరస్సు జాతిలో చేర్చారు. ఇది ఇంచుమించు వృత్తాకారంలో 700 మీ. వ్యాసం 

కలిగిఉంది (20 వ బి/తోవటిము), 

నామనదీ నర్వోదోజణులు /Glacial lake basins) : వొ మోఢ నిక్షేపణములవల్ల 

తరుచుగా లోయల (డెయినేజి మూసుకుపోయి సరస్సులు ఏర్పడుతాయి. ఇటువంటి 

సరస్సులు సామాన్యంగా చిన్నవిగా ఉంటాయి. (ప్రస్తుతపు హిమాలయ హిమనదులు 

వీటికి కారణంగా భావించబడుతోంది; ఉదాహరణకి సిక్కిమ్లోని “చాంబుో 

హిమనది ఒకటి. హిమనదులు లోయలను మూసివేయగా నీరు నిలిచి సరస్సులు 
ఏర్పడతాయి. లోయకు అడ్డంగా హిమనది (ప్రవహిస్తే (ష్యోక్లోని చోంగ్కుందన్ 

హిమనదిలాగ) తాత్కాలికమైన సరస్సు ఏర్పడుతుంది. మంచు ఆనకట్ట పగిలి౦ 

దంటే అటువంటి సరస్సువల్ల బహ్మప్రమాదకరమైన వరదలు సంభవిస్తాయి. 
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కదిలే మంచుడిబ్బలవల్ల అనేక హిమనదీసరో(దోణులు ఆరిగిపోతాయి లేదా 

బయట పడుతాయి. 

నోదీ కీయ వల్ల బీర్చడ్డ నరన్ఫులు : పరిపక్వవృద్దలాకృతీలక్షణములై న [క్రమిక 

నదులవిషయంలోనూ, ఇంచుమించు (క్రమికనదులవిషయంలోనూ వరద మెదానా 

లలో వదిలివేయబడ్డ విసర్పణములు అక్కొ*ౌ నరన్సులు గా మారుతాయి. చాలా 

భాగం వరద మైదానాల్లో లోతు తక్కు_వగాఉండే చిన్నచిన్న గుంటలు ఒండ్రుమట్టి 

అనియమంగా నికీ పంకావడంవల్ల ఏర్పడుతాయి. వరదల తరవాత, వానల 

తరవాత ఈ (ద్రోణులు నిగమమార్గ విహీనమైన సరస్సులుగా ఏర్పడుతాయి. డెల్హా 

ప్రాంతంలో నదీశాఖల అనియమ అవసాద నికేపణంవల్ల కొన్ని అగఫీరద్రోణుల 

(shallow basins) చుట్టూ. నిక్షేపములు పేరుకుని సరస్సులుగా మారుతాయి. 

వీటిని డాల్హా నరోన్సులు అంటారు. రండు డెల్లాలమధ్య లోతైన (ప్రదేశం ఏర్పడ 

వచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏలూరుదగ్గర గోదావరి, కృష్టాడెల్హాలు పెరగడంవల్ల 

కొల్లేరుసరస్సు ఏర్పడింది. రెండునదులు ఒకేలోయకి ఇరుసక్కలనుంచి వచ్చి 
తమ జలోఢమును లోయలో నిక్షేపించడంవల్ల లోయకు ఆనకట్ట ఏర్పడి 
సరో(ద్రోణిగా మారవచ్చు. 

(దోణులు ఇంకా అనేకవిధాలుగా ఏర్పుడవచ్చు. దింగాళాభాతంలో సముద్ర 

(ప్రవాహాలవల్ల తీరంమీద ఇసుక పేరుకొని “లాగూనుి'లు ఏర్పడ్డాయి, ఒరిస్సా 

లోని చిల్కసరస్సు నెల్లూరువద్ద పులికాట్ సరస్సు వీటికి ఉదాహరణలు. వీటి 
విషయంలో చిన్న అథాతముల, లేదా (ప వేశికల (inlets) ముఖములవద్ద ఇనుత్తో 

గోడల నిక్షిప్తములు ఆయ్యాయి. శేరళరాష్ట్రంలోని పశ్చజలములు (back 
waters) లేక కయాల్ల (k025) ఈ విధంగా ఏర్పడ్డ వే, 

పెద్ద పెద్ద జలపాత పాదములవద్ద జలగర్హికలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. 

ఆటువంటి ఆనతి(ద్రోణులు (plunge basins) [క్రమంగా పెరిగి పెరిగి ఆఖరికీ 

సరస్సులు అవుతాయి. 

వాయూ డ|(దోణులు (Aeolian basins) : గాలిచే ఎగుర గొట్లదిడిన ఇసుకదిబ్బ 

లలో తాత్కాలికంగా ఎర్పడ్డ చిన్నపల్లములను వాయూఢ(దోణులు అంటారు. 

ఇటువంటి సరస్పులకు ఉదాహరణలు పళ్చిమరాజస్థాన్ లో కనదిడతాయి, 
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ఒక్కొక్కప్పుడు తాన్థలనముల వల్ల నద్మీప్రవాహాలకు అడ్డుగా అపారమైన 

శిలాద్రవ్యంపడి సరస్సులు ఏర్పడవచ్చు. బుందేల్ఖండ్లోని చిన్న సరస్సులు 
వీటికి ఉదాహరణ. _గంగానదియొక్క ఉపనది ఒకటి భూస్టలనంవల్ల మూతబడి 
గర్వాల్ లోని గోహ్నా సరస్సు ఏర్పడింది. 

మానవకల్సిత నరన్సులు : మానవుడు తన సొంకేతికవిజ్ఞాన్నపతిభచేత కృత 

కంగా కల్పించిన సరస్సులనుగురించి చెప్పడం ఉచితం. ఇదివరకులేనిచోట 
సరస్సులను సృష్టించడ మెకాక, పాత సరో. దోణులను పెద్దవిచేశాడు మానవుడు, 

శవ్నునీటోనరన్నులు , మంచినీటిసరస్సు లకన్న ఉప్పునీటిసరస్సులు స్వల్పంగా, 

ముఖ్యంగా అల్బజలిక్కపదేశాలలో ఉన్నాయి. పొతివాతావరణంలో మంచినీటి 

సరస్సులే నిర్గమమార్గ్శములు మూసుకుపోవడం చేత, అంభులోకివచ్చిపడే నదులు 

కొనితెచ్చిన ఖనిజ్బదవ్యుం పెరిగి పెరిగి |కమంగా ఉప్పునీటిసరస్సులుగా 

మారుతాయి. ఆ మెరికాసంయు క్తరాష్ట్రములోని “గెట్ సార్ట్ లేక్” వీటికి ఒక 

చక్కని ఉదాహరణ. మహానన్నుదజలములో గల ఉప్పుకం టె సుమారు ఐదురెట్లు 

అధికంగా ఉప్పు ఈ ఉప్వునీటిసరస్సులలో ఉంది. ఆఅంమే, ఇందులో సుమారు 

18 శాతం లవణచవ్యం ఉన్నదస్నమాట. 

లఢక్ లోనూ, కాళ్మీరుతో రుప్తూలో నూ గల కొన్నిసరస్సులు, ఉదాహరణకి 

సాల్ట్ లేక్, పాంగాంగ్ సరస్సు, తో మొరారీవంటివి (క్రమంగా కృశిస్తూ, ఆంత 
కంతకు ఎక్కువ ఉప్పగా తయారవుతున్నాయి. కోషణ (క్రియ idesiccation) కు 

ఈ సరస్సులు మంచి నిదర్శనాలు. పాంగాంగ్సరస్సుకి వేరువేరు ఎత్తులలో 
వేదికలు లేక బీచీలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఆన్నింటికన్న ఎ త్రెన వేదిక (ప్రస్తుత 

సరస్సు మట్టంకి 40 మీ, ఎత్తున ఉంది. త్ఫో మొరారీసరస్సుకి (ప్రస్తుతజలత'లానికి 
16 మీ. ఎత్తున వేదికలు ఉన్నాయి. 

పళ్చిమరాజస్థాన్లో చాలా ““ప్లాయా”ి నరన్సుల ఉన్నాయి. అభికేంద్రకమైన 

(దెయినేజి (centripetal drainage) కలిగిన అంతర స్ట ద్రోణులను పాయా 

సరస్సులు అంటారు. ఇటువంటి సరస్సులలో అతిముఖ్యమైనది సంభార్ సరస్సు. 

దీనివై శాల్యం 24 చ. కి.మీ. వర్షాకాలంలో దీని లోతు ఒకమీటరు. మిగిలిన 

కాలములలో ఈ సరస్సు ఎండిపోగా, పైన ఉప్పుపెచ్చులు కనిపిస్తాయి. 
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సముద్రబాహుపులు పటలవిరూసణంచేతకాని, అవసాదనికేపణంవల్ల గాని విడి 

పోయినప్పుడు కూడా ఉప్పుసీటి సరస్సులు ఏర్పడుతాయి. 

సరస్సుల వినాశనము 

సరస్సులలో మట్టి, (502740 కుళ్ళిన వృ వేషాలూ చేరి పూరర్తిగాగానీ, 

కొంతవరకూగానీ మూనుకుపోలే ఆవి చి చిత్తడి నేలలు అవుతాయి, వ. బోగ్ 

(7 వాలవంకోము ) మెరాన్ అనేవి ఈ తరగతి కందికి వస్తాయి. లేమ ప గేశాలలోని 

తీరస్ట మెదానాలలోనూ, వరద మైదానొలలోనూ, డెల్లాలలో పరివర్దిత శరీ(య్యల 

వృకావశేషాలతో నిండిన చ బత నూ చిత్తడీనేలలు అధికంగా ఉంటాయి. 

నిత్యసంతృ ప పక్షేేత౦ భూ  లంకన పైకికేచినచోట Ta) నాటా వట లు 

ఏర డుతాయి, దీర్హ కాలం వర-భేని పొడినాతావకణం ఉంతే, నీటి నినుట్టం వ మామూలు 
ద య 

మటంక౦ టే కిందికి దిగి, చిత్తడీనలలు ఇంచుమించు ఎండిపోతాయి. న 

Pn ఆనీ దీ # న్స a ప a స్త 

చి తడినెలలు అవేకవిధాలుగా సకవు హిదునవీయ(వోణులు దృక్షానశేష 
ద్ చె జు 

ములచే సిండడంవల ఏడ సవా. ఎడా, సము[దంచైప్పఉన్న తీవ స 'మెదాన 

భాగాలలోకూడా చ త్తడినేఐలు తఉంటాయి,. శముదపుసేల పెకి రేవడంవల్ల గానీ, 

లాగూనులు ఒండ్రు (5110 చేతనూ, వృతవ? శషాలచేతనూ నిండడంవల్ల గాని ఇవి 

ఏర్పడుతాయి, వరదమెదానాలలోనూ, డెల్లా, (పాంతాలలొనూ ఏర్పడే చిత్తడి 

నేలలనుగురించి ఇంతకుముందే హహ. 

బెంగాలు, 'కేరళరాష్ట్రాల తీరస్థమైన పంక నేలలు చి త్తడినేలలు అయాయి, 

ఇక్కడ మాన్ గోవీ వృక్షొలు విస్తారంగా పెరుగుతాయి. 

టోగ్ లలో బొగ్గుగనులు ఏర్పడడానికి తొలిఅవస్ట పీట్ (peat). కేరళ, 

నుద్రాసు రాష్ట్రాలలోని లిగ్న్నైటు నిక్షేపాలు ఇటువంటి పీట్ బోగ్ లనుండి 
తయారై నవే, 
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సమ్ముదము, దాని పుట్టుక 

సముద్రాలపుట్టుకకీ, భూమిపుట్టుకకీ అవినాభావ మైన సంబంధం ఉండి, 

నెబ్యూలా ప్రమేయం (Nebular Hypothesis) పకారం తొట్టకొలుతటి వాతా 

వరణంలోఉన్న వేడెక్కిన వాయువులు గడ్డకట్టి సము[ దాలు ఏర్పడ్డాయి. (గహాణు 

(పమేయ (పకారం (Planetismal Hypothesis) (దవ్యఖండములు దగ్గరగా 

చేరి పెరిగి పెద్దవి అయ్యాయి; ఆవి వాయురూపంలో లేవు. ఈ విధంగా భూమి 

పెరిగి, గురుత్వాకర్షణ అధికమై, రకరకాల వాయువులు నీటిఆవిరి పిండబడి 

వాతావరణం ఏర్పడింది. తగినంత నీటిఆవిరి సంచితం అయాక అవకేపణము 

(precipitation) జరిగి, సముద్రం ఏర్పడసాగింది. ఈ సిద్ధాంతం (ప్రకారం 

భూమిలోనుంచి నీరు బయటికి గెంటబడినపుడు సముద్రాలు ఏర్పడ్డాయి. 

సముద్రజననం సరిగ్గా ఏ విధంగా జరిగిందో తెలియకపోయినా ఆదికాలం 

నుంచీ సముద్రాలు భూమిమీద ఉన్నట్లు నిదర్శనం ఉంది. పూర్వ కేం ద్రియన్ 

విరచనలలోని అవసాదీయశిలలు, పిల్లో లావాలు భూచరిత్రలో ఆదికాలంనుంచీ 

సముద్రజలం ఉన్నట్లు తెలుపుతున్నాయి. 

సామాన్యంగా వాడుకలో నము(దము, మవోనము(దము అనే పదాలు భూగోళం 

మీద వి స్హరించిఉన్న ఉప్పునీటికి అంతకీ వర్తిస్తాయి. ఖండములమధ్యనున్న 

లోతైన (దోణులలో ఉన్న సముద్రజలాన్ని మహాసముద్రాలు అంటారు, 

అపార మైన (ద్రవ్యం అవసాదమురూపంలో వీటిలో నికి పంకావడంచేత, 

సముదాలు భూవై జ్ఞా నికరీత్యా చాలా (పముఖ మైనవి, అటువంటి సాగరీయ 

ఆవసాదములలో సాధారణంగా జంతువృకావశేషాలు ఉంటాయి. పాపిలీభూత 

సాగరీయ_స్తరముల పరిశీలనవల్ల భూమి ఏ యే భౌతిక అవస్థలను గడిచిందో, 

వివిధయుగములలో జీవపరిణామం ఏ విధంగా ఉండేదో తెలుస్తుంది. పైగా 
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తీరస్టభూమినికోసి మార్పులు తీసుకువచ్చే ముఖ్యమైన భూవై క్రానికకారకం 

సముద్రం. వాతావరణంలోని తేమకు ఉత్పత్తి త్తిస్తానం సమ్ముదం. ఈ తీమయే 

వర్షంలా పడి నదులను, మంచులా పడి పవన నలక సృష్టిస్తుంది. ఇవి అన్నీ 

ఆసక్షయముల, అపరదనములకు ముఖ్యకారకములు. 

భూఉపరితలవై శాల్యంలో ముప్పాతికవంతు సముదం ఆక్రమించింది. మహో 

సముద్రాల సరాసరి లోతు సుమారు 4 కి.మీ. అన్నింటికన్న లోతైనది పపిఫిక్ 

మహాసముద్రం. నమోదుచేయబగ్ల అన్నింటికన్న తలోతైనచోటు ఫిలిప్పైన్ 

దీవులకు తూర్పుగా 2000 కి. మీ. దూరంలో ఉన్న ““మాందడూనాన్ (వెంబ్*”. 

ఇక్కడ లోతు 11:04 కి. మీ. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో 6 నుంచి 8 కి,మీ. 

లోతుఉండే (పదేశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఆట్లాంటిక్ మహాసముదంలో అన్నింటి 

కన్న లోతై నన్థలం పోర్లోరికోప్రాంతంలో 9*5 కి. మీ. లోతున ఉంది. 

సవ ముదజలంలో కరిగిన (దవ్యంలో 7% శాతం ఉప్పు, ఇతర ముఖ్యద్రవ్య 

ములు మెగ్నీషియం సల్ఫేటు, కోరెడు, లైమ్ సల్ఫేటు, పొటాష్ సల్ఫేటులూనూ. 

ఈ (దవ్యం అంతా ముఖ్యంగా నదులు శిలాపఘటనం౦ (1eompositicn of 

r0cks5) చేసి తీసుకువచ్చిన దే. సము[దజలంలో కరిగిన ముఖ్యమైన వాయువులు 

నై (టొజన్, ఆక్సిజన్, కార్చానిక్ ఏస్డ్ . 

ఉష్పమండలములో సముద్రజల ఉమ్షో_గత 24° నుంచి 27° సెంటి గేడువరకూ 

తట. ఇక్కడినుంచి [క్రమక్రమంగా ఉహ్షో_గత తగ్గి, (ధ్రువప్రాంతాలలో 

ఎల్లి సెంటి గ్రేడు ఉంటుంది. న్వచ్చజలం గడ్డక టై ఉష్ణోగ్రత 0౩ 'సెంటి(గేడు 

అయినా సముదజలంమా(త్రం త 'సెంటి(గ్రేడుదగ్గర గడ్డకడుతుంది. సమ్ముద్ర 

ఉపరిత లజలఉష్టో(గతలో భేదాలు కలుగడానికి కారణం సాగరీయ్మపవాహాలు. 

ఉష్ణ, సమశీతోష్పమండలాలలో 1500 నుంచి 2000 మీటర్ల లోతున ఉష్ణోగ్రత 

ఎల్ల ల్లప్పుడూ 14+ గి సెంటి(గేడు ఉంటుంది. లోతుకు వెళ్ళినకొద్దీ చల్లదనం పెరిగి, 

చాలా లోతున ఆఖరికి 05° సెంటిగ్రేడుకూడా ఉంటుంది; భూమధ్య రేఖదగ్గర 

కూడా ఇ దేపరిస్టితి. (ధువ ప్రాంతాలలో, సముద్రంపె నుంచి అడుగుదాకా ఇంచు. 

మిందు మాం (నీరు గడ్డకట్టు ఉష్ణో గత) (freezing poiut) వద్ద 

ఉంటుంది. 

ఆ--10 
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జంతువులకూ, మొక్కలకూ సముద్రం ఆలంబనంగా ఉంది. జంతువులు 

చిహుసూక్ష్మ మైనవి లగాయతు పెద్ద పెద్ద తిమింగిలాలవరకూ రకరకాల పరిమాణా 

లలో ఉంటాయి. చిన్న జంతువులు పెద్దజంతువులకన్న అధికసంఖ్యలో ఉంటాయి. 

మొక్కలుమాతం అధికంగా బహుసూక్ష్మపరిపమాణ౦లో సము[దశై వాల (562 = 

౪6665) వంటివి ఉంటాయి. ఉషప్పమండలపు తీర సాంతాలలో లోతు తక్కువగా 

ఉన్నచోట్ల పగడపుజీవులు పెద్ద పెద్ద (75:2) మిట్టలను తయారుచేస్తాయి. 

అలలు_పహపాటూ - పోటూ 

అపరదన, నికేపణ (ప్రక్రియలు 'రెంటిచేతనూ అలలు చాలా (ప్రముఖ మైనవి. 

నముద్రతలంమీద గాలి ఒరపిడి వ్తిడులవల్ల ఆలలు పుడతాయి. లరంగాళ్ళతి 

గాలివీచే దిశలో కదులుతున్నప్పటికీ సీరుమ్మాతం బహుస్వల్బంగా మాత్రమె 

ముందుకి కదులుతుంది. తరంగంరోని జలకణములు నిట్టనిలువుగా, ఇంచుమించు 

వృ త్రాకారక క్ష్యలలో కదులుతాయి. వాలుగాఉన్న నేలకరిగిన తీరంచై పు తరంగం 

(ప్రయాణంచేసినప్పుడు, తరంగం పొట్రిగా నూ, ఉన్నితంగానూ మారి, ఎక్కువ 

వాలుకలిగిన చం; (ద రేఖాకారపు తరంగా; గం బర్చడుతుంది. శిండిభాగపు చలన 

వేగం తగ్గడంచేత పైభాగం దానిమీదుగా ముందుకీ, కిందికీ తూలి అల ఒడ్డుమీద 

ఎొడుణుతుంది. అల విరిగే (పదేశాన్ని “భర్య ర చుండలం”. (breaker zone) 

అంటారు. ముందుకి పరుగెత్తే ఈ నీరు అవసాదాలను తనతో తీసుకువస్తుంది. 

వాలుగాఉన్న ఒడ్డుపై పెకీ ఎక్కీన నీరు తిరిగి వెనుకకు సము(దంలో పడుతుంది. 

దీనిని అధిః/వవావొం (undertow) అంటారు. లోతు పెరిగినకొద్దీ తరంగగమనం 

వేగంగా తగ్గిపోతుంది. ఒకపాటి బలమైన తరంగాలు సుమారు 70 మీ. లోతున 

ఉన్న మెత్తని వదులుగాఉన్న అవసాదాలను ఇంచుమించు కదపనేలేవు. పెద్ద 

తుఫాను తరంగాలు కదిలించగలిగిన గరిష్టమైన నీటిలోతు సుమారు 200 మీటర్లు. 

సముద్రంమీద సూర్యచంద్రుల విభేదీ ఆకర్షణ (differential attraction) 

వల్ల సము[ద్రజలం ఆవ ర్తికం {periodic) గా పెకీ కిందికీ లేచి పడుతూ ఉండ 

డాన్ని పోటు ఆంటారు. ఏకసమయంలో భూమికి విపరీత పార్శ్యములలో 

(opposite sides) రెండు పోట్లు వస్తాయి. (ప్రతి పోటూ భూమిచుట్లూ తూర్పు 

నుంచి పడమటిదిశలో 24 గం. 52 ని. ఒక్కొక్కసారి పూ ర్లిప్రదక్షిణంచే స్తుంది. 



సముద్రము - దాని చలనములు, పని 147 

(పతిరోజూ రెండు పోట్లు, రెండు పాట్లూ ఉండడంచేత చాలాభాగం తీర్మపాంతా 

లలో సుమారుగా (పతి "2 గం. 26 ఎమ పోట్లు కనిపిసాయి; వీటికి సరిగ్గా 

మధ్యలో పాట్లు ఉంటాయి. నీరు పె కిలేవడాన్ని వోరోద్బోయు (fod tide) 

ఆంటారు. ఒడ్డుకి వచ్చే అలలలాగకాక, వరదపోటు [క్రమ్మకముంగా రావడంచేత 

ఇది వస్తున్నశ్లే తెలియదు. 

పాటువల్ల నీటిమట్లం పెరిగి, తీరరేఖను మార డంలో తరంగాలపని సుకఠం 

అవుతుంది. పాటువేళ | పవాహోలు కోతకోసి, అవసాదాలను ల 

తరంగాలకన్న చాలా pron పోటుపవాహాలవల్ల స ముద 

బడుతుంది. 

పునేల కలచ 

నీటిమట్టం కిందికి పడిపోవడాన్ని పాయు (ebb tide) అంటారు. ఈ సము; దాధి 

ముఖ పవాహాలుకూడా (పముఖమైన ఆపరదన, సంవహనకారకములే. 

హుగ్లీ విషయంలో పాటుపోటుల (పభావం జలంగీ, భాగీరథీనదీసంగమ ఎస్టలం 

వరకూ కనిపిస్తుంది. కలక త్రాదగ్గర పాటుపోటులు చాలా బలీయమైనవి కావడంకో 
తత్భలిత మైన హుగ్లీ నదీజలచలనములు నడీముఖంపద్ద వెరే డెల్లా ఐర్చడకుంగా 

అడ్డుకుంటున్నాయి. కాస డెమండ్ హార్చరుకింద నిరంతరాయంగా నికేసణం 

జరుగుతోంది; దానివల్ల హుగ్లీ దా మోదరనదీసంగమస్థ లానికి దిగువను ఏర్పడిన 

జేమ్స్, మెరీ ఇసుకదిబ్బలవంటి దద్దు లు ఎర్పడుతున్నాయి. 

గళ్లాకారపు “'ఏస్ఫ్యువరీల” లోనూ, కొన్ని పెద్దనదులలోనూ పోటువల్ల నీరు 

ఒకచోట గుమిగూడి “వోధలు” (br) అనబడే ఉన్నత తరంగాలు తయార, 

ఆభాతములలోకీ, నదులలోకీ నీరు అమిత వేగంతో (పవహించగా, అందు నీటి 

మట్టం ఇరవయ్యేసి మీటర్లవరకూ కూడా పెరిగిపోతుంది. హూగ్లీనదిలో 'వేధలు 
వేగానికీ, ఉరవడికీ ప్రసిద్దమైనవి. సుమారు గంటకి 80 కి. మీ. వేగంతో నదికి 

ఎదురెక్కే ఈ తరంగాలు 1:5 మీ. ఎత్తుమేర ఉంటాయి. 

సాగరీయ (పవాహాలు 

అట్లాంటిక్, పసిఫిక్ మహాసముద్రాల భూమధ్యరేథభాప్రాంతాలలో వ్యాపార 

పవనాలవల్ల పళ్చిమాభిముఖంగా విపులమైన ఉపరితలీయ(ప్రవాహాలు ఏర్పడుతాయి. 
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ఈ (ప్రవాహాలు తీరానికి తగిలి, రెండుగా చీలి, ఒకటి ఉ తరానికీ, ఒకటి దక్షిణానికీ 

(పవహిస్తాయి. ఇవి రెండూ మహాసముదంలో తూర్పుగా (ప్రవహించి, దానిని 

దాటి, ఆఖరికి వెనుకకు మళ్ళి, భూమధ్యరేథఖాప్రాంతానికే వస్తాయి. ఈ విధంగా 
ఈ రెండు వ మహాసముదాలలో నూ పెద్ద పెద్ద భంవరధారలు (eddy currents) 

ఒకటి భూమధ్యరేఖకు డి త్రరంగానూ, మరొకటి దక్షిణంగానూ (పవహిస్తూ, 

మధ్యలో సాపేక్షంగా (ప్రశాంతమైన జలం కలిగిఉంటుంది. వెడల్పుగా, నెమ్మదిగా 

(ప్రవహించే ఈ ధారలు భూభాగాన్ని సమీపించినప్పుడు సన్నంగా ఉరవడితో పారి 

“(వవావోలు' గా మారుతున్నాయి. 

సాగరీయ(ప్రవాహాలవల్ల శీకోష్షస్టితిలో మార్పులు వస్తాయి. మలబారు, కొంకణ 
తీరములలో ఉండవలసిన ఉష్ణవాతావరణ౦ డదక్షిణాభిముఖ( పవాహాలవల్ల నూ, 

అ రేబియాసమ్ముద్రంనుంచి వీచే వాయువ్యాభిముఖపవనాలవల్ల నూ చల్లబడుతుంది. 

వర్షాకాలంలో వెచ్చని బుతుపవన(ప్రవాహాలవల్ల తద్వ ్యతి రేకఫలితం కానవస్తుంది, 
భారత దేశపు నైబుతి బుతుసవనకాలపు ఉచ్చదశలో తూర్పు అఫికాతీరం శీతజల 

(పవాహాలవల్ల చల్ల బడుతుంది. ఆఫికాతీరం దాటేక ఈ శీతలజల(పవాహాలవల్ల 

ఆరేబియాసముదం మరీ చల్లనై పగడపు పురుగులకు నివాసయోగ్యం కాకుండా 
ఉంది. మలబారుతీర పాంతంలో, ఆ రేబియాసము[ద్రజలాలు వెచ్చదిడగా అందు 

పగడపు పురుగులు జీవించడాని కాసారం కలుగుతుంది, అక్షద్వీపములలోనూ, 

మాల్లీవులలోనూ కనిపించే అతోలములు (2t0ll5) వీటికి నిదర్శనాలు, 

అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో పరావర్తిత భూమధ్య రేథాపాంతపవాహాలలో 

ఒకభాగం కరీబియన్ సముద్రంలోకీ, మెక్సికో సింధుశాఖలోకీ (ప్రవహించి 
‘గల్ § 95’ (Gulf Stream) అనబడుతోంది. ఇది సాగరీయపవాహాలలో 

అతిముఖ్యమైనదీ, వేగవంత మైనదీనూ. 

ఉచ్చతాదర్శక వ కరేఖ 

సముద్రపు టడుగుభాగంలో ఎత్తైన పర్వత శేణులు, పీఠభూములు, సముద్రాం 
తరత అగ్నిపర్వతాలు, లోయలు ఉన్నప్పటికీ మొత్తంమీద నేలమీదకన్న 

సముద్రపు టడుగుభాగం నున్నగా ఉంటుంది, సము[దంలో మునిగిఉన్న 



సముద్రము _ దాని చలనములు, పని 140 

ఖండముల “ప్లాట్ ఫారపు' భాగాన్ని ఖంజీయమగ్భ తటఖూమి (continental shelf ) 

అంటారు (12 న బి(తవటము), వాలునుబట్టి ఖండీయమగ్నత టభూమితీరము 

నుంచి వివిధదూరాలలో ఉంటుంది. సముదంలో సుమారు 75 నిలువులు లేదా 

185 మీ. లోతువరకూ ఖండీయమగ్నతటభూమి ఉంటుంది. ఇక్కడినుంచి 

సముద్రపునేలకు వాలు చాలా అధికం. ఈ వాలు నిట్టనిలువుగాఉన్నా క్రమంగా 

ఉన్నా ఖండశ్రవాలు (COntinental slope) అంటారు. సంరచనాత్మకంగాచూ స్తే, 
పెకి కనిపించే తీరరేఖలుకాక, ఖండీయమగ్నతటభూమి ఆంచులనుంచే సాగర 

(బోజీ మొదలు అయినట్లు భావించాలి. 

పటము 12. ఉచ్చతాదర్శక వ(క్రము 

1. లోపలి మెదానము 6. అధి భూఖండీయ సముద్రము 

2. పీఠభూమి 7. ఖండీయమగ్నతటభూమీ 

9, కొండ 8. ఖండముమొక్క- అంచు పెభాగము 

డీ, తీర మైదానము 0. ఖండపు వాలు 

ర్, భూఖండముయొక% అంచు 10. మహాసము(ద్రదోణి. 

హిందూమహానముదపు ఉ త్తరళాఖలయిన అ రేబియాసము[ దము, బంగొళా 

థాతము అనబదే రెండు భారతదేశపు సముదాలూ (కెటేషస్ లేదా చతుర్భమహో 

యుగంలో గొండ్వానాఖండము భగ్నంకావడంవల్ల ఏర్పడ్డాయి. ఈ రెండు 

సముద్రాలలోనూ ఖండీయమగ్నతటభూమి ఇదీ అని ఖచ్చితంగా చెప్పడానికీ 

వీలులేదు. 200 మీటర్ల విమ్నరేఖ (depth line) వరకూ విస్తరించిఉన్న 
ఖండీయమగ్నతటభూమి తీరానికి ఇంచుమించు సమాంతరంగా నడుస్తుంది. 
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100 మీటర్ల లోతువరకూ గల భాగం ఖండీయమగ్నతటభూమిలో (ప్రముఖ 
మెనది, ఈ మండలం కథియువార్ కి దక్షిణాన 850 కి. మీ. వెడల్పున గంగానది 

డెలాకు దక్షిణాన 220 కి. మీ. వెడల్పున ఉంది. సామాన్యంగా ఈ మండలం 

న. తూచ్చుతీరాన 50 కము నురచి, ద్వీపకల్పపు పడమనమటితీరాన 100 కిమీ. 

వకకూ ఉంటుంది. 

బొంబాయితీరంవద్ద ఖ౦డీయమగ్నతటభూమి గరిష్టపు వెడల్పు సుమారు 

850 కి. మీ. ఈ మగ్నతటం రెండు (ప్రముఖమైన వేదికలుగా ఉంది. ఈ రెండు 

వేదికలూ ర్0 మీటర్ల ఆగాధికస మోచ్చ రేఖ (bathymetric contour) చేత 

విభ క్ర క్రమె ఉన్నాయి. దక్కన్ | టాపు (ప్రవాహాలవల్ల ఈ వేదికలు ఏర్పడి 

ఉండవచ్చు. విపులమైన ఈ సము, దాంతర్లత ప్రాట్ ఫారమ్ దక్షిణాన, కన్యాకుమారి 

ఆ(గంవరకూ సన్నబడి 80 నుంచి 100 కి క్ట? మధ్యన ఉంటుండి, సముద్ర 

మగ్నం అయిందనడానికి నిదర్శనం బొంబాయితీరానగల వేదికలుమా త్ర మేకాక, 

పశళ్చిమఖండీయమగ్నతటభూమి మీద తీరములు = ముఖ్యంగా డై రెక్షన్, అం(గియా 

ఎలికాల్సెనీ తీరములుకూడా కనిపి స్తున్నాయి. అక్షద్వీపములను, మూర్తీ వుద్వీపాలను 

సాదీవా అతోలముతో కలిపే లెడ్డి (శిలాఫలకం) సము దంలో మునిగిఉంది. 

మన్నార్ సింధుశాఖకు ఉత్తరమున, గంగానది డెల్లాకు దకీణమున మినహా 

యి (పాక్ ఖండీయమగ్నతటభూమి వెడల్సు పళ్చిమానకన్న తక్కువ, మన్నార్ 

సింధుశా ఖకు ఉత్తరాన హిందూదేశంనుంచీ, సింహళంనుంచీ భూభాగం నాలుక 

వలె సాచి ఉంది. ఈ రెండింటివీ కలుపుతూ సాగరంలో మునిగిఉన్న రీఫ్ 

(శ్రైలభిత్తి) ఒకటి ఉంది. దీనిని *ఆడమ్ వంతెని' (4ఉరే2జరుి? bridge) 

అంటారు. ఇచి నీటిమట్లానికి 4! మీ. లోతున నూత మే ఉండి. హిమనదీ 

మహాయుగానంతరం (post glacial pericd) సముదపునుట్టం పెరిగి, సింహళ 

భారత దేశాలమధ్య సంబంధాన్ని మగ్నంచేసిందనడానికి ఇది నిదర్శనం. భారతీయ 

ద్వీపకల్పపు ప్లాట్ ఫారమ్లో ఇది ఒక భాగం. ఇండియా సింహళములమధ్య 

ఉన్న మగ్నతటభూమిలాకాక, గంగానది డెల్టాకు దక్షిణంగా లోతు తక్కువగా 

ఉన్న ఖ౦డీయమగ్నతటభూమి నిజానికి ఒక అవసాదీయ మైదానం. ఇందులో 

జలమగ్నమైన కేన్యాన్ (0280700) ఉంది. ఇది బహుళా భైరవ్ అనబడే 
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పూర్వపు వంగదేశనదీశయ్య అయిఉండవచ్చు. ఈ భాగపు బంగాళాథాతంలో 

దక్షిణచీనాసమ్ముదంలో ఉన్నటువంటి జలమగ్నదరీవ్యవస్థ ఉంది. 

సాగరీయ నిక్షేవములు సాధారణింగా సము్యద్రపులోతు అధిక మైనకొదీ ఆక్కడ 

సము[దపునేలమీద చేరే అవసాదములు ఈకింత మడింత సూతక్మంనగా ఉంటాము, 

ఇవి షింగిల్, ఇసుక, సిల్డ్, బురద ఆనే వరుసలో ఉంటాయి. సము దప్ప నేలమీద 

సాగరీయనికేపముల ఉనికినిబట్టి వాటిని వర్షీకరించవచ్చు. హోటుకీ పాటుకీ 

మధ్య తీరోన్టని కేవ యులు (02 ION 3 cepastis) ఏక్పడుతాయి. వీచి అథాతనిక్షేసములు 

ఇందులోకే వస్తాయి. ఖండీయమగ్న తటథూమి ల ఏర్పడే నిక్షేపాలను అగభీరజల 

శిడేవములు (shallow water deposists లేక neritic deposits) అంటారు. ఖండీయ 

మగ్నతటభూమికి బయట ఏర్పడే నిక్షేపాలను అగాధఢజాలనిజేవములు (ceep sea 

deposits) ఆంటారు. బురొరా నింధువంకయు (602605) ఇందులోకి చేరుతాయి, 

ఖం౦డపువాలుమీది నిక్షేసములు అగాధ తా? (bAathyal 0264 నంబ;ధించినవి. 

అగాధక్షేత్రం విస్తరించే లోతు మారుచా ఉంటుంది. కాసీ ఇది సామాన్యంగా 

2000 నిలువులు క 4000 మీ. లోతు అని నిర్ణయించవచ్చు. ఇంకా లోతున 

మువోగాధో క్లే [తం (abissai zone! ఉంటుఎన. ఈ క్షేత్రంలో మరొ మప , అగాధ 

సింధుపంకము ఉంటాయి. ఈ పంకంకో పైరోపాథ్లు {ipteror చే, 

గ్లోవీజెరీనా (globizeri:a}), డయాటములు 6412056), రేడియోలారియా 

(radiolaria) ఉంటాయి, ఈ కేత౦ంలో ఉష్షో 

లోపులో నే ఉంటుంది. 

సాగరీయసకేములను ఉత న 

ఎలి 

స 

నానాన్నిబటి వరీ కరించవచ్చు. నములవల, 
@ లబ ౧ ౧౧ 

హిమనదులవల్ల , గాలివల్ల , తీర అపరనసంపల్ల నేలమీదనుంచి వచ్చిన సిక్షేసము 
౧౧ 

2 లను నలవాత చిశవయులు (lerrigenous depss:ts) అంటారు. తీ5: స్ట ఆః గభీర 

కేతాలలోని షింగిల్, గులకరాళు, ఇసుక, బురద, అగాధక్షే తాసీకి సంబంధించిన 

పంకములు, ఇసుకలూ ఈ తరగతిలోకి వస్తాయి. రొసాయనిక్ నికేవములు నమ్ముద 
జలంనుంచి సూక్ష్మజీవుల సహాయంతోగాని, సహాయంలేకండాగానీ అవకేపిత 

ములు అవుతాయి, ఓలిటిక్ ఇసుకలు (Oolitic sands), కాల్లియమయపంకములు 
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{calcareous muds) అగభీరమండలములలోని బాష్పావశేషములు (eva- 

porites), ఆగాధక్షేతములలోని గకొనైటు (glauconite), పైరైటు దీనికి 

ఉదాహర ణములు, గుల్లలు, గుల్ల ఇసుకలు, పగడపుదిబ్బలు, పగడపుఇసుకలువంటి 

సాగరజీవుల కాల్షియమయ, సినికామయకవచములు ఆర్సానికనికేవముల కిందికీ 
వస్తాయి. 

సము దముల, మహాసముుదముల నేలలు 

కోరింగ్ (605105), బాధిస్కఫీ ఆవరోహణ (bathyscaphic descent) 

తదితర భూభౌతిక పద్దతులు సముద్ర మహాసముద్రతలములకు సందింధించిన మన 

విజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా మార్చివేశాయి. (ప్రత్యేకమైన పరికరములు ఆమర్చిన ఓడల 
నుంచి పరీధ్వవికతరంగాలను (supersonic waves) సము ద్రతలానికిపం౦పి, 

వాటి పరావర్తనములను “చార్జ్” (02270 మీద నమోదుచేస్తున్నారు ప్రస్తుతం. 

వీటిని (వతిధ్ననీ బెళమలు (4040874279 అంటారు. వీటిసుంచి సమ్ముదకలము 

యొక్క (ప్రొఫైలు తెలుస్తుంది. మహాసముద్రాలలోని ద్వీపాలు ముఖ్యంగా 

అగ్నిపర్యత శిఖరాలు, పగడపుదీవులు, సముదపు అడుగునుంచి పెకిలేచి, వాటి 

చుట్టూ విశాలమైన, రూపరహిత మైన మైదానాలు ఉంటాయనీ పూర్వం నమ్మేవారు. 

ఆ అభిప్రాయం మారి, సముద్రపునేలమీద పెద్దపెద్ద పర్వతపం కులు, శఖర 
సమూహాలూ ఉన్నట్లుగా తెలియవచ్చింది (పస్తుతం. కొన్ని పర్వతే శిఖరాలు 

సముదపునీటిమట్టంకన్న పైకిలేచి ద్వీపముగా కనిపిస్తున్నాయి, కాని చాలాభాగం 

నీటిలో మునిగే ఉన్నాయి. వీటిని జలళిఖరోయులు (౮44 Mంunt5) అంటారు. వాటి 

శిఖరములు శంఖును కోసినట్లు చదునుగాఉం టే వాటిని “mm” (gots లేక 

table mounts) ఆంటారు, 

సాగరీయ వర్వతాలు : అంతర్జాతీయ హిందూమహాసముద పరిశోధకశా ఖవారి 
పరిళోధనలవల్ల హిందూమహాసము ద్రాన్నిగురించిన మన విజ్ఞానం బాగా పెరిగింది. 

సముద్రపు నేలకు సంబంధించిన కొ త్త రూపురేఖలు కనుగొన్నారు, చిత్రించారు. 
§0° తూర్పు రేఖాంశ ందగ్గర బంగాళాఖాతంలో ఆగ్నేయభాగంనుంచి సుమారు 88 

దక్షిణంవరకూ ఉత్తర దక్షీణాలకు విస్తరించిన అవిచ్చిన్న సర్వత శ్రేణి కనబడింది. 

దీనిని తూర్పుఇండియా సాగరపర్వతశేణి లేక 90° తూర్పు రిడ్డి అంటారు. 
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ఇది సుమారు 2500 మీ. ఎత్తు, 5750 క. మీ. పొడవు ఉంది. 2° ద. వద్ద 

ఈ రిడ్డికి లందింగా ఆస్ట్రేలియావైపు 650 కి. మీ, దూరం విస్తరించిన అగభీరం 

(shoal) ఉంది. 

హిందూమహాసముదంలోని ముఖ్యమెన పర్వతమాలికను “కార్ ల్స్బర్న్ రిడ్డి"' 

అంటారు, ఇది ఏడెన్ సింధుశాఖవద్ద మొదలై, ఆగ్నేయంగా విస్తరించి. తరువాత 

.హిందూమహాసము[దపు మధ్యభాగానికి సాగి, సుమారు 26° ద. వద్ద రెండు 

శాఖలుగా విడిపోతోంది. ఒకభాగం ఆ(ఫికౌ దక్షిణభాగానికి చేరి, మధ్యఅట్లాంటిక్ 

రిడ్డితో కలుస్తోంది. మరొకటి ఆస్ట్రేలియా దక్షిజభాగానికివెళ్ళి అక్కడి తూర్పు. 

పసిఫిక్ రిడ్తికో కలుస్తోంది. అరేబియను ద్వీపకల్పందగ్గర  కారల్స్బర్స్ రిడ్డి 

భగ్నమె 400 కి. మీ. దూరం జరిగిఉంది. అరేబియాసముద్రంలో విస్తరించిన 

జాన్ మ్మురే (భంశానికీ దీనికీ సంబంధం ఉన్నట్లుంది. పర్వత (శేణీశఖరాలు 

స్టలాకృతిలో స్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి, మిగిలిన సము, దపురిడ్డిలలాగే, 

ఇవి ఆకుంచనం (06011198) వల్ల నూ, భూమ్యంతర్భాగంనుంచి పైకి వేడిమి 
(పవహించడంవల్లి నూ ఎర్బడ్డట్టుగా ఊహించబడుతున్నాయి. 

హిందూమహాసము ద్రపు (పాక్పిళ్చిమభాగాలలో సాగరశిఖరాలుకూడా కనుగొన 

బడ్డాయి. 

సాగరీయ కేన్కానులు + అనేకతీరాలలో సాగరంలోపల కందకాలు (tren- 

ches) లోతై నవీ, న్మిటమైన గోడలుగలవి, భూమిమీద కేన్యానులవంటి వే 

ఉన్నాయి. ఖండీపాతము (continental margin) తరుచుగా అటువంటి కంద 

కాలచే కోయబకిఉంది. అవి ఖ౦డీయమగ్నతటభూమి బయటిఅంచుదగ్గర 

మొదలుఆయి ఖండపువాలులో అనేక కిలోమీటర్ల దూరం గడిచి సముద్రమట్లానికి 

సుమారు 2000 మీటర్ల లోతుదాకా వి స్పరించిఉన్నాయి. అవి వంకరటింకరగా 

నడిచిన నదీశయ్యలలాగా, వృక్షభనదీవ్యవస్థలాగా, V ఆకారపు అను ప్రస్థ 

(పొపైలులలాగానూ ఉంటాయి. వీటిలో కొన్ని నిజానికి మునిగిపోయిన 

నదీలో యలే. 

సాగరీయ కేన్యానులు ఏ విధంగా ఉద్భవించాయన్న విషయం వివాదాస్పదంగా 

ఉంది. అవి ఆపరదనంవల్ల ఏర్పడ్డాయనడానికి సందేహంలేదు. బహుకరిన మైన 
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శిలలగుండా అవి కోయబడిఉండడాన్నిచూ స్తే బలీయమైన అపరదనకారకం పని 

చేసి ఉండాలని తెలుస్తుంది. ఈ కేన్యానులు చాలాభాగం సామాన్య సాగకీయ 
(ప్రవాహాలు, అలలూ (పభావితంచేయలేనంత లోతులో ఉన్నాయి. తీవ్రమైన 

తుఫానులలో చెలరేగిన అలలవల్ల కొత్త సాగరీయ అవకేసములు కెలకబకి 

ఏర్పడ్డ వంతొన్నిల (వవావోల గల iy currents} వల్ల సాగరీయ కేన్యానులు 

కోయబడినవని (ప్రస్తుతం చాలామంది విశ్వసిస్తున్నారు. అటువంటి బురద 

(ప్రవాహాలు సముదపునేలమీది నన్నని గుంటలలోకి _ప్రవహిస్త బలీయమైన 

అపరదనకారకములుగా పనిచేస్తా 

అంతర్జాతీయ హిందూమహాసము[ద పరిశీలకులు బంగాళాభాతంలోనూ, తూర్పు 

అ రేబియాసము. దంలోనూ జరిపిన అన్వేషణలలో గంగా, (బ్రహ్మప్పుత, సింధి 

నదుల అవసాదవిసర్దనాసంబింధమైన వితలీయతలముబ (2095521 planes) 

చిన్నచిన్న కేన్యానులు పంకాన్సిత _పవాహళయ్యలు కనబడ్డాయి, బంగాళాభాత 

మురో ఈ (ప్రవాహశయ్యలు వంకరలుగా తిరిగి, నీలిపోతూ, తిరిగి కలుసుకుంటూ, 

నేలమీది జగఅన్లి క నదులనుపోలి, ఆ అలముల ఉన్నంతెపొడతుగునా వ ర్తిస్తూ, 

అకాతౌస్కి ఇర్మ్నుపక్కలా ఉపళాఖలు కలిగిఉన్నాయి, బంగాళాఖాతముఖంలోఉన్ని 

“స్వాచ్ ఆఫ్ నో [గౌండు”” దగ్గర ఉన్నట్లుగా కేన్యానులరూపంలో ఉపళాఖలు 

ఖండపువాలులమీద ఉత అవుతున్న టు కో స్తుంది. Es పదేళ్ తరపాంతింలో వై 
ఆంధ్రా, వ కన్; క్స్ 

తమిళ నాడుతీర పాంతంలో పుదుచ్చెరికి 56 కిము. ఈశాన్యంగానూ, పోర్లోనోనోకి 

20 కి. మీ. తూర్పుగానూ ఇటీ తేల మరికొన్ని నాగరీయ కేన్యాను (శ్రేణులు కస 

బడ్డాయి. ఈ కేన్యానులన్నీ కుండలవంటి ఉన్నత ఎచెళి లను * ఆకారప్ప 
Fie 

లోయలు కరిడిఉనా+*యి 
(అలా 

మా అనే “సేరులుగల స్మ్ను (ఈ కలములు తనబడ్డాయి. 
ఆవ 

చిన్నచిన్న shes ఆస్ర్రైలియావం తటి దద్వీపా "లవర్కూ సమ్ముద 

ద్వీపాలు శకరకాల పరిమాణాలలో ఉంటాయి. sos తరంగ 

నికేషణము, తరంగాపరదనము, అగ్నిపర్వత క్రియాశీలత, జీవుల [కియాశీలతల 
వల్లి ఈ దీవులు ఏర్పడుతాయి. 
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జీవుల క్రియాశీలత వల్ల ఏర్పడ్డ దీవులు వడ దిశలు. పగడపు పురుగులు 

సమ్ముదంలో 20°C కన్న తకు)_వకాని ఉష్ణో| గత ఉన్నచోట నివసినాయి. 

ఈ పగడపు పురుగులు సముద్రపునిటినుంది కాల్షియం కార్చనేటును (స్రవిస్తాయి 

సగడపుజీవుల శరీరావళేషాలు సంచితంజయి ఏర్పడిన దీవులసిగాని, సన్నని 

పొడుగుపాటి గోడలనుగాని వగడళు రీల్ బు గ్రవవాళలి జి) అంటారు. సముద్ర 
తీరానికి దగ్గరలోఉన్న రీపును లీరనవవాళలి త్తి (fringing rtf) అంటారు. 

తీరానికి దూరంగా, తీరానికి సుమారు సమాంతరంగాఉన_ రీఫ్ని రోధీ[వవాళభి కి 

(barrier reef) అంటారు. ఒక లాగూన్చుట్లూ ఇంచుమించు వృత్తాకారంలో 

ఏర్పడ్డ రీఫ్ని అతోలము (atl) అంటారు. “og (౧౮/2౯) అనేవి మంచినీటి 

లోనూ, ఉప్పునీటిలోనూకూడా నివసించే సూత్మవృక్షసంబింధమైన జీవులు, 

డావణములో నుంచి అవి కాల్షియం కార్చ నేటును అవక్షేపించి “ఐఫా (4/2) 

అనబడే నిక్షేపాలను ఎర్పరుసాయి. 

హిందూదేశానికి సంబంధించిన దీవులు బంగాళాభాతంలోనూ, అరేబియా 

సముదంలో నూకూడా ఉన్నాయి. ద గారాకాకరర స్. దీచ్చలు సమ్ముదంలో 

మునిగిఉన్న పర్వతాల కొనలే. ఆరేవియాసము ము[దంపే డ్రం మ్నవి పగడపు దీవులు. 

బంగాళాఖాతంలో ఉన్న ద్వీపపుంజము ఉత్త ఈళాస దిశనుంగి చకీణ. 

ఆగ్నయదిశకు వ్యాపించి 6°45, 14° ఉత్తర అక్షాంళములనుదూను,. కడి $(ి 

న 0 అద ప ఆ Ee తూర్పు ౦థాంశములనుధ్యను ఉన్నాయి, ఈ ఎ్వపపుంజ-లళొో ముఖరటునవి 

అండమాన్ నికోబార్దీవులు. వీటికి అవకల బేకన్, నర్శొాండమ్ దీవులు 

ఉన్నాయి. ఇవి ఆరిపోయిన అగ్నిపర్వతాలు. 

అరేబియాసముదంళో అమీన్దీవి, అక్షద్వీహాలు, మిసీకోయ్ద్వీసాలు 

ఉన్నాయి. ఇవి అన్నీ పగడపు దీవులే. వీటికస్నంటికీ తీరరేఖకు సమీషఐలో 

వాళభి త్తికలు ఉన్నాయి. 
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తరంగాపరదనము 

సముద్రక్రియ, తత్సలితములనుగురించి ఈ _పకరణములో మరికొంత తెలుసు 

కుందాం. తీరములలో మార్పులు తీసుకురాగల శక్తి ముఖ్యంగా పోటుపాటుల 

తరంగములవలన నీటి కదలికలనుంచి వస్తోంది. సముదతీరముల భౌతిక, 

భౌగో?క అభివృద్దితీరపు రిలీఫ్మీదనూ, అక్కడి శిలల సంరచన, సంయోజనముల 
మీదనూ ఆధారపడి ఉంటుంది. 

అలలు విరిగేటంత వాలునేల ఉంటే నీరు బలంగా తీరాన్ని తాకుతుంది. 

ఈ (దవ పేరిత పీడనము నిటమెన కొండలనుంచి బండరాళ్ళను తొలగిస్తుంది. 

రాళ్ళమధ్యనున్న సందులలోనూ, పగుళ్ళలోనూ ఉన్న గాలి విరిగే అలలవల్ల 

సంకోచింపబడుతుంది. అలలు తిరిగి వెనుకకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు హఠాత్తుగా 

ఆవ త్తిడి తగ్గిపోతుంది. వ్యాకోచించే గాలి ఒక్క_సారి పేలిన సె, వదులువదులుగా 

ఉన్న బండరాళ్ళను బయటికి తోపివేస్తుంది. రాతిముక్క_లతో కలిసిన బలమైన 

తరంగాలు నిటపుకొండను తరుచు డీకొంచే తీరాన్ని నాశనంచేయగల శ _క్తివంత 
మైన కారకం కాగలదు. 

పోటుసమయంలో తీరంమీద విరిగే అలల ఎత్తు తరంగముల (పత్యక్షకియకు 

గరిస్టపరిమితి ఆనవచ్చు. కాని (క్రిందికోత (under cutting} వల్లనూ, గుహలు 

దొలవడం (027102) వల్లనూ, తరంగ(కియయొక్క_ మొత్తం ఫలితం చాలా 

అధికంగా ఉంటుంది. 

మధ్యస్థమైన బౌన్నత్యంకలిగిన తీరస్థభూమిని తరంగములుకో స్తే నిట్రమైన 

తీరం ఏర్పడుతుంది. దీనిని ““నాగరభ్ళ శవ” (42 cliff) అంటారు (బశ వ 

బి/తోవటం). ఆటువంటి భృగువు తరంగాపరదనంవల్ల వెనుకకు (క్రమంగా 

జరుగుతుంది. భూభాగంవై పున భృగువుకీ, సముద్రంవైపున తరంగ క్రియువల్ల 
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లోతు అధికం అవుతున్న నీటికీ మధ్య ఆగభీరజలమగ్నతటభూమి (shallow 
water shelf) ఏర్పడుతుంది. దీనిని తరంగ) “I (wave cut terrace) 

అంటారు. ఈ తరంగకృత్తవేదికను బెంచ్, షెల్ఫ్, ప్రాటొఫారబ్, మైదానం 

అనికూడా ఆంటారు. తీర రేఖ భూభాగంచవై పు కోయబడినప్పుడు సేవలు (st2ck5= 

అలగ్ను స్తంభములు) గువాలు, కోబ్ లు (౧(0౪65= లభఘునివో దికోలు) ద్వీవములు, తదితర 

అపరదనావశేషములు తరంగకృత వేదికలమీద వదిలివేయబడుతాయి. భృగువుల 

క్రిందిభాగాలు సులభంగా కోయదగిన రాళ్ళను కలిగిఉంకే తరంగ్మక్రియవల్ల 

సాశరీయ గువాలు (4 Caves) ఏర్పడతాయి. శిలాతీరంవెంబడిని అసమానంగా 

తరంగాపరదనం జరిగితే భృగుభాగాలు కొన్ని ఏకాంతంగా వడిలివేయబడతాయి. 

వీటిని స్టేకులు అంటారు. తీరం వెంబడిని త్వరగా అరిగిపోయే శిలలు కఠినశిలల 

మధ్యను ఉంటే తరంగాలు మెత్తని శిలలను అరగదీసి కోబొలచ్కు అభాతములను 

(లీచి) ఏర్పరుస్తాయి. కరఠినశిలాభాగాలు ముందుకు పొడుచుకువచ్చి 2రోతూములు 

(head lanas) ఏర్పడుతాయి. 

తర౦గకృత వేదిక భూమ్యుల్చాపనంవల్ల సాగరీయ అవరోదిత మైదానం (plain 

of marine erosion) అవుతుంది. కొన్నివిషయాలలో ఇది నదీనిర్మిత పాయ 

మైదానాన్ని పోలిఉంటుంది. అటువంటి వేదికాతలము వివిధ సంయోజన సంరచ 

నలుగల అనేకరకాల శిలలలోనికి కోసుకుని విస్తరించిఉంటుంది. నదీనిర్శ్మిత పాయ 

మైదానంలోకన్న దీని ఉపరిభాగం మరింత నున్నగానూ, అపరదనావశేషాలు 
మరింత నిటమెన పక్కలు కలిగి ఉంటాయి. సన్మటమైన పక్కలుగల ఏకాంత 

శిలలు (ఒకప్పుడవి దీవులు) కలిగిన సముదాపరదితదీర్హ మైదానానికి చక్కని 
ఉదాహరణ ఒకటి ఇండియాకు తూర్పున కనబడుతుంది. 

సముద్రతీరంలో అలలకు అందుబాటులో గల అదృఢపదార్థనిక్షేపాలను బీచ్లు 

అంటారు. వాలు తక్కువగాఉన్న తీరస్థమెదానములందు ఇవి చక్కగా ఏర్పడ 

తాయి, తరంగనిర్మిత వేదికలు సన్నంగా ఉన్నచోట, అధః[పవాహములు, తీరస్థ 

ప్రవాహాలూ నేలను కోయగా వచ్చిన పదార్దాలను తీసుకుపోయి లోతునీటిలో 
నికేపిస్తాయి. ఈ విధంగా తీరరేఖకు దూరంగా (క్రమంగా బీచ్లు ఏర్పడుతాయి. 
ఈ విధంగా సము।దంలోకి నేల విన్తరిస్తుంది. కొన్ని బీచ్లు శిఖరం కలిగి రిడ్డిల 
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వలె ఉండి, సముద్రంవెపుకన్న భూమివైపు ఎక్కువ ని(టంగా ఉంటాయి. 

మరికొన్ని తీరంమీద అలలచేతనూ, (ప్రవాహాలచేతనూ వి స్తరింపబడిన నిశాల 

అవకేప ఫలకములు. వాటిలో ఇసుక, కంకర లేక గులకరాళ్ల ఉండవచ్చు. 

అధః_పవాహాలవల్ల సము[దంలోకి మోసుకుపోదిడిన (ద్రవ్యం తరుచుగా 

తీరానికి కొద్దిదూరంలో సంచిత మై తీరానికి ఇంచుమించు సమాంతరంగా పొడుగ్గా 

రోధీవ్రలినము. (04౯౯7 beach; Bz లోచటీలోఎకతిల ibarier bars’ లేదా 

రోధీదీంవములు (barrier islands; ఎర్చడుతాయి. ఈ రోధికలకూ, తీరానికీ మధ్య 

గల అగభీరజల ప్రాంతాన్ని లాగూశ్ (lagoon) అనిగాని, వలనంధి (sound) ఆని 

గానీ అంటారు, 

అవకేపసాంద్రమైన తీర్యసవాహం కోవ్దగ్గరకుగాని, తీరస్థమైన ఇరుకైన 
అఖభాతంలోకికాని వ స్తే తీరపు వంకరటింకరలను అనుగమించకుండా తనమార్గం 

లోనే (ప్రవహిస్తుంది. ఆధపైసాహం అగాధమూ, నిశ్చలతర యూ అయిన నీటి 

లోని (ప్రవహిస్తుంది కనుక, దాని వేగం తగ్గి ఆది మోసుకుపోతున్న భారం 

నిక్షేపించబడి న్చిల్ (నంలగ్నభళి ఖీ) ఏర్పడుతుంది సముచంవైప్పు అవతలం 
(౧0162౪61 కలిగిఉండడం స్పిట్ యొక్క సామాన్యరూపం. అఖాతాన్న పూర్తిగా 

గానీ, ఇంచుమించు పూరర్జిగాకానీ మూసివేసేపరకూ ప్పిట్ పెరిగితే దానివి 

బార్ (b:r= రోధిక) అంటారు. 

నొగరభ్య్ళడువు, తరంగత్భ) తృవోదళ _ ఈ రండూకూడా తరంగ క్రియవల్ల అరుగ 

దీయబడి, అదృఢ ద్రవ్యం (క్రమంగా తరంగకృ త్త వేదికయొక్క సముద్రమువై పు 
అంచుదగ్గరఉన్న లోతైన నీటిలో నిక్షి ప్రంఅయినచోట తరంగనిర్మిత వేదికలు 
ఏర్పడుతాయి. తరంగకృ త్త, తరంగనిర్మిత వేదికలు రెండూ కలిసి మహాఖండీయ 
మగ్నతటభూమి ఏర్పడుతుంది. 

తీరరేఖలు : పాటుపోటుల అలలగుర్తు (17276 mark) లకు మధ్య పదేళశాన్ని 

తీరం (5hore) అంటారు. నీటినీ నేలనీ విడదీసే రేఖను జీరరేఖ అంటారు. 

ఈ రెంటివిషయంలో నూకూడా రేఖ అస్థిర మైనదే. 

తీరరేఖలు అనేకవిధాలుగా ఏర్పడుతాయి. వాటిని నాలుగు తరగతులుగా 

విభజించవచ్చును, (1) నిమజ్జనతీర రేఖలు (shorelines of subfhergence), 
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(2) ఉన్మజ్ఞనతీర రేఖలు {shorelines of emergence), (3) తటస్థ (neutral) 

తీర రేఖలు, (4) యౌగిక (6౧9౧౧౪౬౯) తీర రేఖలు, 

(1) నిమజ్జనోలీ ల రేఖలు * ప్ర స్తుతప్ప తీరరేఖలలో చాలాభాగం అభినవనిమజన 

(పభావమును కనబరుసాయి. ప్లెస్తోసీన్ హిమనదులు నాలుగుసార్లు అభియాన 

అపయానములు చేయడంవల్ల మ ల స! పెస్పమార్చులు కానడ లు 

ఇందుకు కారణం, హిమనదికరణ ౫ =త్ఫ్యున్నతిస్టితిలో ఉన్నప్పుశు సముద్రమట్రం 

ఇప్పటికన్న కనీశం 300 మీటర్లు కిందికి ఉండేవి, వెనుకటి హిమనదీ ఆనయా 

నంవో మంచు కర గడంవల్ల సీటిమట్టం పెకిలేచి, భూభాగంగాఉన- (ప్రదేశాలను 

ముంచివేసింది. ఇప్పుడున్న హామన ద్ అన్న గనుక కరిగిపోతే సము దమటం 

60, 79 మీటర్లు పెరుగుతు.దని అంచనా, సీమజ్జనానికి మరొకారణం నేల 

ఉగదిశడం, కొండలు, లోయలుగల పదేశం సము మంలో మునిగిపోతే, తీరరేఖ 

చాలా వంకరటింకరగా అంత, సింధుకాఖలనో, పస్ఫువరీళతో, జలసంధు 

అతో, ఫియోర్డులతొ, తీరసమపదీః అపు లతో నిండిఉంటుంది. సము దజలం 

లోయలలోకి వచే స్టే బోన్సువరీలు ప జప సాపేక్షంగా అగభీరములై. 

సీ దేశాలలో సముద్రమట్టానికి 

దాగా కిందుగా లోయలు కోయబడుతాయి; మంచు కరిగినప్పుడు సము దజలం 

లోయలలో (పవెశించి థియో థలు ఎర్నోడుతాయి. సన్నంగా, పొడవుగా, నిటముగా 

ఉంటాయి. రిలిఫ్ అధికంగాఉన్న చామననక్పుక 

నునుపుఆయిన పార్శ్యములతో, చాలా లోతుగాఉండే సమ్ముదబాహువులను 
ఫియోర్డులు అంటారు. 

అండమానుదీవుల తీరరేఖ బహుధాతువంతులితమై ఉంది. అండమాన్, 
నికోబార్ దీవుల చీలిపోయే ఫియోర్డులు ఈ దీవుల నిమజ్జనఫలితంగా ఏర్పడ్డాయి. 

మలయా, సుమత్రా, జావా, బోర్నియో దీవులను కలుపుతూ ఒకప్పుడు కలిసి ఉన్న 

(ప్రదేశం ఇప్పుడు సమ్ముదంలో మునిగి, సముద్రపునేలమీద లోయలు కనిపిస్తూ 
ఉంటాయి. నిమజ్జిత భూభాగానికి ఇది చక్కని ఉదాహరణ (2లీ వ బి([తోవటము), 

ప్రస్తుతం ఖండఖండములై ఉన్న ఈ లోయలను దక్షిణచీనా, జావా సమ్ముదాలలో 

100 మీటర్ల లోతున మునిగిఉన్న నదీవ్యవస్థతో కలుపవచ్చు. 
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వడిజగ్ధిచైసా నమ్ముదము 4. గ్ 
శ ర్ 
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పటము 18. ఆగ్నేయాసియాలో మునిగిపోయిన నదులపద్దతి గోవా, దక్షిణచై నా 
సముద్రతీరములందు లోతు తక్కువపాంతాలలో యింకను చూడనగును. 

(ఉమ్బ్[గోవ్ తర్వాతి), 

(2) ఉస్భోజ్ఞనలీరరేఖలు + వివ ర్త నికభూమ్యుత్తాపనంవల్ల ఉన్మజ్ఞనతీర రేఖలు 

ఎర్చ్పడుతాయి. ఉన్మజ్జనతీర రెఖాలక్షణాలు కొన్ని ఈ దిగువను ఈయబిడ్డాయి. 

(1) ఉర్భాపితతరంగకృత మైదానములు, వాటిమీద అలగ్నస్తంభములు (స్టేకులు), 

భూభాగంవైపు సాగరీయ భృంగువులు, గుహలు ఉంటాయి. (2) తరంగనిర్మిత 

వేదికలు. (శ్ర) ప్రస్తుతపు సముద్రమట్టంకన్న పైకి లేవనె త్తబడిన బీచ్లు. 
(4) ఖండీయమగ్నతటభూమియొక్క_ చదునై నభాగం పైకిచేవడంవల్ల ఏర్పడిన 
బుజుతీర రేఖలు. 

బొంబాయి దీనికి పశ్చిమాన లేదా సమ్ముదంజఉన్న దిశను పెకిలేచిన బీచ్ ఉంది. 

తూర్పున లేదా హార్బ్చరుఉన్న వైపున మునిగిపోయిన అడవి ఉంది. ఉత్తర దక్షిణ 

(భంశ రేఖకు రెండువైపులా పరస్పర వ్యతి రేకదిశలలో భూచలనములు జరిగినట్లు, 

లేదా ఆదీవి వంగినట్లు దీనినిబట్టి తెలుస్తోంది. 
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తటస్థ లీరరోఖలు + నిమజ్జనం మీదగాని, ఉన్మజ్ఞనంమీదగాని ఆధారపడని 

లక్షణాలు కలిగిఉన్న తీర రేఖలను తటస్థతీర రేఖలు అంటారు. డెల్హాతీర రేఖలు, 

వగడపుదీవుల తీర రేఖలు, అగ్నిపర్వతాల తీరరేఖలు, ఇసుకదిబ్బల తీర రేఖలు 

(భంశములవల్ల ఏర్పడ్డ తీరరేఖలూ ఈ తరగతికిందికి వస్తాయి. 

(4) యొగికతీరరేలలు (Compound shore!ines) : మట్టము తరచు పెకీ 

కిందికీ కదలడంవల్ల ఉన్మజ్జన నిమజ్జన లక్షణాలు రెండింటినీ (ప్రకటిస్తూవున్న 
తీర రేఖలు ఇవి. 

భారతదేశపు సము(దతీరము 

వడమటితీరము : ఇండియా పడమటితీరమైదానము సముద్రానికీ, పడమటి 

కనుమలకీ మధ్యగల సన్నని 10__25 కి. హః వెడల్పుగల క్షేత్రంలో ఉత్తరాన. 

సూరత్నుంచి, దక్షిణాన కన్యాకుమారివరకూ వి స్తరించిఉంది. ఉ త్తరపుకొసని 
కచ్చి, కథియవార్ ద్వీపకల్పాలు, గుజరాతులో పూర్థిగా విస్తరించిన విశాల 

మెదానమూ ఉన్నాయి. దక్షిణానఉన్న తీరమైదానాలను కొంకణ, కర్ణాటక, "కేరళ 

తీర మైదానాలుగా విడదీయవచ్చును. ఇవి (క్రమంగా మహారాష్ట్ర, మైసూరు, కేరళ 

రాష్ట్రాలలో ఉన్నాయి, తీర స్థనరస్సులు అనేకం ఉండడమూ, అవి కాలువలచేత. 

కలుపబడడమూ పళ్చిమతిర మైదానాల (పత్యేకలక్షణం,. 

కోబ్ ద్వావకల్చం ఒకప్పుడు సమ్ముదంచేతనూ, లాగూనులచేతనూ పరివృత 

మెన ద్వీపం. (గేట్రాన్ ఆఫ్ కచ్, లిటిల్రాన్ ఆఫ్ కచ్ అనేవి తరువాత పెకి 

లేవనెత్తబడ్డాయి. వర్షపాతం తక్కువకావడంచేత ఈ (ప్రాంతంలో నిర్జలక, 

ఆల్పజలక లక్షణాలు, ఇసుకదిబ్బలు, సెకత మైదానాలు, నగ్నశై లములువంటి 

భౌతికఆకృతీత త్త $ (physiographic, లక్షణాలు కచ్ ద్వీపకల్పంలో 

కనబడతాయి. 

(గేట్ రాన్ అనేది నల్లని సిల్లుతో ఉప్పురికిన విశాలమెదానం. ఇది సముద్ర 

మట్టానికి కొడ్డిమీటర్ల్ ఎత్తున మాత్రమే ఉంది. కొన్నిచోట్ల సమ్ముదమట్టంకన్న 

పల్లంలోనే ఉంది. ఇసుకతోనూ, రాళ్ళతోనూ నిండిన గడ్డి మొలిచే చిన్న చిన్న 
భాగాలు ఊషర మైదానంలో ద్వీపాల్లా పైకిలేచి ఉంటాయి. ఏటా నదులవల్లనూ, 

సముదపుపొంగువల్ల నూ రాన్ కి వరదలు వస్తాయి. 

G—1Il 



162 భారత దేశప్ప భౌతిక భూగోళం 

తొత్రియవార్ ద్వీవకల్చం కచ్కి దక్షిణాన ఉంది. లిటిల్ రాన్ ఆఫ్ కచ్, రాన్ 

ఆఫ్ కాంబే అనే రెండు రాన్లూ, నాల్ నరస్పూ ఈ ద్వీపకల్పాన్ని తూర్పు 

ఈళాన్యదిక్కులలో చుట్రిఉన్నాయి. మధ్యలోఉన్న ఉచ్చసమభూమి (table land) 

లో ఈ ద్వీపకల్పంలోని నదులు అన్నీ పుట్టి, అన్నిదిశలకూ బయటికి ప్రవహిస్తాయి. 

దక్షిణాన కొన్ని ఎత్తెన కొండలు ఉన్నాయి (గిర్నార్ శిఖరం 1117 మీ. ఎత్తు), 
| వలీ 

గిర్ రేంజిలో ఉన్న దట్టమైన ఆరణ్యాలు హిందూదేశంలో సింహాలకు నివాన 

భూములుగా ప్రసిద్ధికెక్కేయి. ఇక్కడి కొండలలో చాలాభాగం అగ్నిపర్వత 

సందింధమైనవి. ఇవి కుయెస్టా మాదిరివి. నముద్రంవై పున భూమివై పునకన్న 

ఎక్కువ వాలుగలది. 

గుజరాతు మైదానాలు కధియవార్ కి తూర్పున అంతర ఉన్నతభూములవరకూ 

వి స్తరించిఉన్నాయి. పవనోఢమృ త్రిక (లోయస్) తీర పాంతంలో చాలాభాగం 

మీద వి స్తరించిఉంది. అపక్షయంవల్ల అల్పజలక[పాంత భూదృశ ములు కలిగి 

ఉంటుంది. 

తొంతది (వొంతంలో బిసాల్లిక్ ట్రాప్ భృగువులు తరుచు కనిపిస్తాయి. ఇది 

గోవాకు ఉత్తరంనుంచి డామన్వరకూ సుమారు 600 కి.మీ. విస్తరించి ఉంది. 
బొంబాయినగరానికి సమీపంలో నిమజ్జిత ఆరణ్యాలూ, పైకిలేచిన ఆరణ్యాలుకూడా 

ఉన్నాయి. ఈ వేదికలు పగడషమిట్టలతోగానీ, వదులు వదులుగా ఆతుక్కున్న 
శంఖచూర్జశలాఖండములతోగానీ ఏర్పడి ఉంటాయి. బొంబాయినగరానికి దక్షిణాన 

శలాతీరంలో చిన్న చిన్న ఆభాతముల (శ్రేణులు, కోవ్లూ ముందుకు విడుచుకు 

నచ్చిన శిరోభూములకూ మధ్యను ఉన్నాయి. తెల్లని ఇసుకతో కూడిన అందమైన 
బీచ్ లు ఉన్నాయి ఇక్కడ, 

కొర్జాటశ్ తీరంలో భృగువులు చాలా ఉన్నాయి. ఈ (ప్రదేశంలో ముఖ్యమైన నడి 

షారావతి, ఈ నది మైదానంలో (ప్రవేశించేముందు 275 మీటర్ల ఎత్తున్న కొండమీద 
నుంచి గెర్బోపా (లేక జోగ్ జలపాతం) ఆనే చోట కిందికి దూకుతోంది. 

మెదానాల వెడల్పు ఎక్కడా 24కి. మీ. మించి లేదు. చాలాచోట్ల ర కి.మీ, 

మాత్రమే కూడానూ. 

తేలక మైదానాల సాపెక్ష్యంగా విశాలంగానూ, కొండలు తక్కువగానూ 

ఉంటాయి. తీరంవెంబడిని ఆనేకసరస్సులు లేక పశ్చజలములు (కయాల్ళ్) 
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ఉన్నాయి. వీటిలో అన్నింటికన్న పెద్దది వెంబనాడ్ కయాల్. ఇది 80 కి.మీ, 
దూరం వి _స్తరించి ఉంది. 

తూడ్చ ీరోం * మద్రాసు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మైదానాలు కన్యాకుమారి అ(గంనుంచి 

ఉత్తరంగా కృష్ణా, గోదావరీ డెల్లాలవరకూ 1100 కి. మీ. పొడవున 120 క. మీ. 
సరాసరి వెడల్సుతో విస్తరించిన్నాయి. ఇంకా ఉ త్తరానికివెడితే కొండలు 
సముద్రానికి దగ్గరలో ఉంటాయి. తీరస్థ మైదానాలు మళ్ళీ బరంపురానికి ఉ త్తరాన 

విశాలమై, చిల్కసరస్సు, మహానదీడెల్తా, బాలాసోర్ తీర స్టమెదానంవర కూ 

విస్తరించి, అక్కడ గంగానదీడెల్లా మెదానాలతో కలు స్తున్నాయి. 

మ్యదాను తీళంలో కావేరీడెల్లా అతిముఖ్యమైన భౌతిక ఆకృతిక విశేషం. 

ఆం(ధా మైదానాలు దిరంపురంనుంచి మదాసునగరానికి 50 కి. మీ, దూరంలో 

ఉన్న పులికాటుసరస్సువరకూ వి స్తరించిఉన్నాయి. దక్కనులో అన్నింటికన్న 

పెద్దనదులై న కృష్ణా, గోదావరులు ఈ (పదేశంలో (పవహించి, డెల్లాలను 

ఎర్చరు స్తున్నాయి. ఈ రెండు డెల్లాలకు మధ్య కొల్లేరుసరస్సు ఉంది. ఖభొండలై ట్ 
శిలలలో లోతైన గోర్డినికోసి, కృష్ణానది విజయవాడవద్ద తీరస్థమెదానంలో 
(ప్రవేశించి, 90 కి.మీ, (ప్రవహించి సముద్రంలో పడుతోంది. గోదావరీనది 
పోలవర౦దగ్గర గోర్జిలోనుంచి బయటికివచ్చి, మెదానంలో ప్రవేశించి, వెంటనే 

రెండుశాఖలుగా విడిపోతుంది. వీటిమధ్య (ప్రధానమైన డెల్లా ఉంది. 

ఒరిస్సా మైదానాలలో మహానది డెల్దా ఉంది. దీని శీర్షందగ్గర కటక్ ఉంది. 
ఈ డెల్టాయొక్క సము ద్రాభిముఖక్షేత్రం గంగా డెల్పాకన్న తిన్నగా ఉంటుంది. 
దీని చివరలను ఇసుకదిబ్బిలు ఉన్నాయి, మహానదీడెల్తాలో అతిముఖ్యమైన భౌతికా 

కృతికవిశీషం చిల్క. సరస్సు. ఇది కోలగా 70 కి. మీ. పొడవున్న జలాశయం, 

అభాతముఖం మూసుకుపోవడంవల్ల ఇది ఏర్పడింది. ఇందులోకి రెండునదులు 

వచ్చిపడుతున్నాయి. ఈ సరస్సులో అనేక శిలామయద్వీపాలు ఉన్నాయి. దక్షీణాన, 

పళ్చిమాన కొండలు ఉన్నాయి, 
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పవనములు వీచుటకు కారణము 

(పవాహోదక మంత శ క్రిమంత మైనది కాకపోయినా పవనముకూడా ఒకముఖ్యమైన 
అపరదనకారకమూ, శిలా దవ్యపరివహనకారకమూ కూడానూ. భూమ్యుపరిత లానికి 

ఇంచుమించు సమాంతరంగా కదిలే గాలిని “పవనము (7106) అని నిర్వచించ 

వచ్చును. పవనాలలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి వ్యాపారపవనాలు 

(trade winds), పళ్చిమసవనాలు (westerlies), బుతుపవనాలు (00093001 

winds), చక్రవాత (0౦10%ట), (పతిచ(కవాతములు (2010013063), 

హరికేనులు (hurricanes), తుఫానులు (0౧౦౦౦5), టొర్నెడోలు ([ornadoes) 

మొదలై నవాటికి సంబంధించిన సవనాలు, పర్వత (ప్రాంత పవనములు, లోయలలోని 
పవనాలు, భూసాగర పవనములు మొదలై నవి. పవనముబు వీచడానికి ముఖ్యమెన 

కారణం ఏమిటంసే, సూర్యరళ్శిచేత భూవాతావరణం అసమానంగా వేడెక్కి, 

"వేరువేరు (ప్రదేశాలలో గాలివ త్తిడి వివిధంగా ఉండడమే, భూపవనములు, సాగర 

పవనములు వీటికి ఉదాహరణలు. వేసవిలో పగటివేళ భూమి, దానిమీది గాలి 

పక్కనేఉన్న సముద్రము, దానిమీది గాలికన్న అధికంగా వేడెక్కుతాయి. 

ఆకారణంచేత భూమిమీది గాలి పైకిలేవగా గాలివ త్తిడి తగ్గుతుంది. అపుడు 

చలగానూ, బరువుగానూ ఉన్న సమ్ముద్రపుగాలి భూమిమీదికి వీస్తుంది. ఇదే 

నాగరవవనము. రాత్రి వేళ ఈ పరిస్థితులు తారుమారు అవుతాయి. భూమ్మిమీడి గాలి 

సము[ద్రంమీదికి వీస్తుంది. దీనిని భూవవనం అంటారు, | 

వ్యాపారపవనాలు 

(ధువపాంతాలలో గాలి భూమధ్య రేఖా పాంతం౦లోని గాలికన్న చల్లగా 

ఉంటుంది. కనుక, భూమి తనచుట్టూ తాను తిరుగకుండా ఉన్నశ్సైతే, వేడెక్కిన 
గాలి భూమధ్య రేఖవద్ద పైకిలేచి, ధువములవైపు వీస్తుంది. (ధ్రువములవద్ద చల్ల 
బడి, దిరువెక్కీ., భూమధ్య రేఖ వద్దకు తిరిగి వస్తుంది. కాని భూమియొక్క ఘూర్లనం. 



వవనములు _ వాటి పరిసంచరణము - వాటి పని 165 

{rotation) తనచుట్టు తాను తిరుగుతూ సూర్యునిచుట్టూ తిరగడంవలన ఈ పవనాల 

మార్షం మళ్లి ంపబడుతుంది. భూమధ్య రేఖనుంచి (ధువ ప్రాంతాలకు వీచే ఉన్నత 

పవనాలు తూర్చుదిక్కుగానూ, (ధువములనుంచి తిరిగి భూతలంమీదుగా వీచే 

పవనాలు పళ్చిమంగానూ వికేపింపదిడుతాయి (deflected). కనుక ఇవి 

“పాక్పవనాలు"' (eas'erlies) అనదిడుతాయి. ఈ ళొన్యవ్యాపారపవనాలు, ఆగ్నేయ 

వ్యాపార పవనాలు అనేవి భూమధ్య రేఖకు రెండువె పులాఉన్న విశాలమైనక్షేతంలో 

వీస్తాయి; (ధువపాంతాలలో ఇంత నియమితంగా వీచవు. (ధువీయ్మపాక్పవనాలకీ 

ఉష్పమండలవ్యాపారపవనాలకీ మధ్యని అనియమిత పళ్చిమపవనక్షేత్రం ఉంది. 
ఇక్కడ వాతావరణం కల్లోలితంగానూ, తరుచు మారేదిగానూ ఉంటుంది, 

భూమధ్య రేఖావిషవపళాంతమండలము (6020012121 doldrums) నుంచి 

పైకిలేచిన వేడెక్కిన గాలి 10 నుండి 18 కిలోమీటర్ల ఎత్తున (ధువములవై పుకు 
మళ్ళి భూమధ్యరేఖకన్న ఇరుకైన అక్షంశములలో (ప్రవేశిస్తుంది. 80) ఉత్తర 
దక్షిణ అకొంశములదగ్గర (భూమధ్య రేఖకన్న 19% చిన్నవి) గాలి ఎక్కువగా 
(పవేశించి, వత్తిడి పెరుగుతుంది. గాలి కిందికి కదులుతుంది. ఇవి వత్తిడి 

ఎక్కు_వగాఉండే ఉప. ఉష్ణమండల (పశాంత క్షేత్రములు. వీటిని “శాంత 

అకొంశములు'” (horse lauirudes) ఆంటారు. క్రిందికి కదిలే గాలి భూమధ్య 

'రెభాభిముఖవ్యాపారపవనములుగానూ, (ధువములవై పు సర్పిలించే (spiral) 

అనియమితపశ్చిమపవనాలుగానూ విభక్తమవుతాయి. ఈ పళ్చిమపవనాలు (ధువముల 

నుంచి నేలబారున వీచే శీతలపననములతో ఢీకొనడంవలై వాతావరణం కల్లోలిత 

మవుతుంది. 

ఉ_త్తరార్థ గోళంలో శీతలమైన (ధువపాంతపుగాలి శీతాకాలంలో బాగా దక్షిణానికి 

వీచి, వేసవిలో మళ్ళీ ఉత్తరానికి తిరిగివ స్తుంది. అదేవిధంగా దక్షిణార్థగోళంలో, 
శీతాకాలంలో ఉత్తరానికి, వేసవిలో దక్షిణానికీ పవనం వీస్తుంది. ఈ (ధ్రువీయ 
అ(గముయొక్క_ విస్తరణము (spread of this polar front) సము[దంమీద 

కన్న నేలమీద విశాలంగా ఉంటుంది; దీనికి కారణం నీరు వేడిని పీల్చుకోవడం 

లోనూ, వదిలిపెట్టడంలోనూకూడా సాపేక్షంగా, మందంగా ఉండడంచేత 

మహాసముద్రాలు మందీకరణసాధనములుగా పనిచేస్తాయి. 
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చ(కవాత, (పతిచక్రవాతములు 

(పతి అర్ధగోళములోనూ మూడు సంనయన పవాహాలు (convection 

currents) ఏర్పడుతాయి. అత్యున్నత పళ్చిమపవనములు ఉష్ణమండలానికీ, 

(ధువములకీ మధ్య కేందీకృతం ఆయిఉంటాయి. అవి తిన్నగా (ధువములవై పు 

వీచక, బాగా ఉత్తరానికీ, దక్షిణానికీ వంగుతాయి. ఈ వంగడంవల్ల వాతావర 

ణంలో భంవరములు (66416) ఏర్పడుతాయి. వీటిని చ/కవాతములు, (వతిచ (కో 

వాతములు అంటారు. 

సమపీడన రేఖలు (1800275 = సముద్రమట్లంవద్ద గాలివ త్తిడి సమానంగాఉండే. 

(ప్రదేశాలను కలిపే రేఖలు) సంవృతవ(క్రములు (Closed curves) గా ఏర్పడే 

అధోవాతావరణపీడనం ఉండడాన్ని అవనొవ్మము (depression) లేక చకోవాతోయు 

అంటారు. సంవృతవ్మకములు ఏర్పడే ఉన్నతవాతావరణపీడనం ఉండడాన్ని 

(వళిచ(కవాతం అంటారు. పీడనం ఎక్కువగాఉన్నచోటినుంచి తక్కువగాఉన్న 

చోటికే ఎల్లప్పుడూ గాలి (ప్రవహిస్తుంది. వాయు. పవాహపుబలం ఆ 'రెండ్నుపదేశాల 

పీడనముల భేదంమీద (లేదా పీడన్నపవణతమీద) ఆధావపడిఉంటుంది. ఉత్తరార్ధ 
గోళంలో చక్రవాతవాయుచలనం హిమావర్త (Aanticlockwi౭) దిశలో సర్పిలం 

(spiral) గా ఉంటుంది. గాలి పైకి కదలిపోవడంవల్ల క్రింద అధోపీడన( పదేశం 

ఏర్పడి, చుట్టుపక్కల (పదేశాలనుంచి గాలి ఆ (పదేశాన్ని ఆక్రమించడానికి 

వస్తుంది. చక్రవాతమధ్యక్షేత్రంలోని పైకిఎగసే వాయువు పీడనం తగుతూన్నకొద్దీ 
వ్యాకోచిస్తుంది. వ్యాకోచంవల్ల చల్లబడి ఆ గాలిలోని తేమ (ద్రవితమై వర్షం 

పడుతుంది. 

ప్రతిచక్రవాతములలో ఉత్తరార్థగోళంలో వాయుచలనములు దక్షీణహ స్త్రీయ 
(right-handed), నిర్ణామీ (outward) సర్పిలములుగా ఉంటాయి. కనుక 

వాయువులు దక్షిణావర్త (01001136) దిశలో (ప్రవహిస్తాయి. (పతిచ క్రవాతము 

లలోకన్న చక్రవాతములలో పవనములు దిలన తరంగా వీస్తాయి. 

బంగాళాభాతపు చక్రవాత తుఫానులలో చాలాభాగం ఆ ఆభాతంలోనే ఉద్భ 

వించి, వాయన్యదిశలో కదిలి, బెంగాలు, బీహారు, ఒరిస్సాలలో (ప్రవేశిస్తాయి. 
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ఒకొ-క్క-వ్పుడు అవి ద్వీపకల్పాన్ని దాటి అరేబియాసముద్రంలో కూడా 

(నవేశస్తాయి. 

ఉస్పమండలమహాసముదద్రప్రాంతాలు విపరీకంగా వేడెక్కినప్పుడు, వాయు 

(వవాహాలు వేగంగా పైకిలేచి వారికేనులు (hurricanes) అనబడే దారుణవిధ్యంస 

కరమైన పవనాలను సృష్టిస్తాయి. (హరికేన్ అనేది కరీబియన్ పదం. దానికి 
తయ్యపుగాలి అని అర్దం). ఇవి అట్లాంటిక్ మహాసము[ద్రంలోనూ, మెక్సికో 

కరీవియా మధ్యధరా అఖాతములోనూ ఆధికంగా ఉంటాయి. తఫానులు అనేవి 

ఇదేరకమెన (ప్రచండమైన సుడిగాలులు. ఇవి పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ముఖ్యంగా 
ఆప్రేలియా, జపానులమధ్య తరుచుగా వస్తూఉంటాయి. హిందూమహాసముద్రం 

లోని దక్ష్షిణసవనాలను ఉష్ష మండల బొక్రోవాతోయులు అంటారు. సమశీతోష్తమండలం 

తోని సామాన్యమైన చక్రవాతములు సుమారు 1500 కి.మీ. మేర విస్తరించి 
ఉంటాయి. హరికేనులు, తుఫానులు కిర0__450 కి. మీ. వ్యాసం మాతం కలిగి 

ఉంటాయి. కనుక, పీడనాధిక్యతగల బయటి ఆంచునుంచి పీడన తక్కువగాఉండే 

వముధ్యభాగానికి (తుపాను కేం దానికి) మధ్య పీడన పవణత చాలా వాలుగాఉంటుంది. 

వేడిగానూ, తేమగానూ ఉండే సుడిగాలి గంటకి 150-200 కి.మీ. వేగంతో 
ఒక్కొక్కప్పుడు 800 కి.మీ. వేగంతోకూడా పెకిలేస్తుంది. పైకిలేచే గాలి 
వ్యాకోచించి, చల్లబడుతుంది. గాలిలోని తేమ (ద్రవితమై కుంభవృష్టి కురుస్తుంది. 

తీవమైన హరికేనుకి ఉపళాఖగా బొర్చ్నెడో ఉద్భవిస్తుంది. ఇది ఆతి వేగంగా 

తిరిగే సన్నని వాయు స్తంభం. దీనివ్యాసం 2 కి.మీ. కు లోపుగా, తరుచు ఇంత 
కన్న బాగా సన్నంగా ఉంటుంది. ఘూర్షనం (rotation) ఆతితీ వంగాఉండి 

తాొర్నెడో ఏపరీతమైన నష్టం కలిగిస్తుంది. దీనితరువాత కుండపోతగా వర్షం 

ఈరు స్తుంది. 

బుతుపవనములు 

“మాన్ఫూపో” అంటే మలయాభాషలో “బుతువు” అని అర్థం. బుకుసన 

నాలు రావడానికీ, పోవడానికీ కారణం ఇండియా భూభాగంమీద ఉత్తర దక్షిణాయ 

శాలలోపడే సూర్యుని వేడిమిలో భేదాలు ఉండడమే. బుతువునుబట్లి మారే 
ఇబతుపననాలు ర్యాతీ పగలూ వీచే భూపవనమూ సొగరపవనమూవంటివి. 
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భూసాగరములు అసమానంగా వేడెక్క_డంవల్ల సాధారణంగా చల్లవ్నిపదేశాల 
నుంచి ఉష్ష ప్రదేశాలకు వీస్తాయి. 

వేసవిలో, భూఅక్షము వంగిఉండడంచేత మధ్యాహ్న రేఖలమీది  ఉష్పతమ 
(ప్రదేశాలను కలిపే రేఖ (దీనిని ఉష్ప్టరేఖ అందాం. ఇది సమోష్టరేఖకాదుసుమా) 
ఉత్తరదిశగా కదులుతుంది. అప్పుడు మధ్యఆపియాలోని భూభాగములు, భూమధ్య 
రేఖకు దగ్గరగాఉన్న హిందూపసిఫికొమహాసము ద్రాలలోని నీటికంటె ఎక్కువ 
వేడిమిని సూర్యుడినుండి (గహిస్తాయి. సమానమైన ఉష్ణ్షశ _క్తిని పీల్చుకున్నప్పటికీ 
నీటికంచె నేల ఉష్ణోగత అధికమవుతుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ 

ఉష్పశ_క్తిని అందుకునే మధ్యఆసియా చాల వేడిగా ఉండడానికి ఇదీ కారణం. 
వేడెక్కిన గాలి పెకిలే స్తుంది. దకీణంనుంచి, తూర్చునుంచి చల్లనిగాలివ త్తిడి 

తక్కువగాఉన్న (ప్రదేశంలోకి వస్తుంది. 

మామూలుగా భూమధ్యరేఖకు ఉ_త్తరంగాఉన్న హిందూమహాసముద్రంమీదుగా 
వీచవలసిన ఈశాన్యబుకుపవనాలు ఉ_త్తరాభిముఖ మైన బలీయమైన ఈ పవనాలకు 
లోబడుతాయి. ఆగ్నేయబుతుపవనాలు భూమధ్యరే ఖమీదుగా లాగదిడి, కుడి వైపుకి 

(తిస్పదిడి, మె నుండి సెపైెంబరువరకూ ఇండియామీదుగా నై బుతి బుతుపవనా 

లుగా వీస్తాయి. కనుక నై బుతిబుతుసవనం అరేవియాసమ్ముదంమీదుగా వీచేసరికి 

అది పొడిపవనంగా ఉంటుంది. కాని సడమటికనుమలను, హిమాలయాలను తాకే 

సరికి ఆ పవనం పైకి లేవనె త్తబడుతుంది. అక్కడ వ్యాకోచించి చల్ల దిడుతుంది. 

దానిలోని తేమ వర్షరూపంలో పడిపోతుంది. బంగాళాథాతంనుంచి వచ్చిన 

బుతుపవనాలు తూర్పు హిమాలయాల దక్షిణపువాలులలో మధ్యహిమాలయాలలో 

కన్న విపరీతంగా వర్షి ంచడానికీ ఇదికూడా ఒకకారణం. షిల్లాంగ్ పీఠభూమి 

యొక్క దక్షిణపుటంచున బంగాళాథాతానికి దగ్గరలో ఉన్న చిరపుంజివద్ద వర్షపాతం 

అత్యధికంగా ఉంటుంది. అక్కడ సరాసరి వార్షికనర్ష పాతం 1160 సె. మీ. 

శీతాకాలంలో ఉష్ష రేఖ దకీకానికి కదులుతుంది. అప్పుడు పరిస్టితులపైన ' 

చెప్పినవాటికి విలోమంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉత్తర ఆ స్ట్రేలియా అధికోష్టమూ, 

ఆల్పపీడనమూగల (ప్రదేశం అవుతుంది. మధ్యఆసియా విపరీత మైన చలి, 



పవనములు - వాటి పరిసంచరణము -వాటి పని 169 

ఎక్కువ వ త్తిడిగల (ప్రదేశం అవుతుంది. కనుక శీతాకాల బుతుపవనం ఈశాన్య 

.దిశనుంచి ఇండియామీదుగా వీస్తుంది. 

పవనముల భూ వై జ్ఞానిక కయ 

పవనములు అపరదనము, సంవహనము, శిలా ద్రవ్యనికేసముచేయడ మేకాక 
తరంగములను, తీర(పవాహాలనూ రేకె త్తిసాయి. అవి బలీయమైన (కమికీకరణ 

కారకములు (ag:nts of gradation) గా పనిచేస్తాయి. (పహాహోదక 

హిమనదుల విషయంలోలాగే వవనముల భూవై జ్ఞానిక క్రియ ద్వివిధం. (1) అపర 

దనము, (2) నిక్షేపణము. పవనాపరదనము లెండువిధాలు, అవమూలనోము 

(deflation), ఎలత్భతావరదనమయమూనూ. ౯౯77622070, ఈ రెండుపద్దతులలోనూ 

(ద్రవ్యం తొలగింపబడడమూ, మరియొకచోటికి మోసుకుపోబిడడమూ జరుగు 
తున్నప్పటికీ, అవమూలనం పనిముట్ల అవసరంలేకుండా జరుగుతుంది. బలకృతా 

పరదనం జరుగడానికి అరుగదీసే పరికరాల సాయం కావాలి. 

పవనం చురుకైన అవమూలన కొరకం. ముఖ్యంగా వృక్షసంపద అధికంగాలేని 

ప్రదేశాలలో దుమ్ము, ఇసుక (అదృఢ+లాకణములు ఒకచోటినుంచి మరోచోటికి 
మోసుకుపోబడుతాయి. దున్నిన నేలల్లోనూ, జలోఢ మైదానాలలోనూ వదులు 

వదులుగాఉన్న సూక్ష్మకణీయమృ త్రిక, సిలు దియటపడే (పదేశాలలోనూ 

అవమూలనం మరింత చురుకుగా జరుగుతుంది. గాలులు అవిరళంగానూ, బలీయం 

గానూ ఉండి, తత్కారణంగా అపరదన౦ అధికంగా జరిగే ఎడార్మిపాంతంలో 

ఇటువంటి కదలికలు అధికంగా కనిపిస్తాయి. అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలవల్ల 

అపారమైన ధూళి వాతావరణంలోకి విసిరి వేయబడి, గాలివల్ల దూర [వపాంతాలకు 

మోసుకొనిపోబడుతుంది. 

ఎడారులలో సంభవించే దుమ్ముతుఫానులనుబట్టి పవనముల అపారసంవహన 

"శక్తి తెల్లమవుతుంది. ఈ దుమ్ముతుఫానులలో అనేక ఘనపు కిలో మీటర్ల దుమ్ము, 
ఇసుకతోనిండిన గాలి చాలాదూరం (పయాణంచేస్తుంది. ఇట్టి దుమ్ముతువానులు 

ఇండియాలో తరుచు వస్తూఉంటాయి. ఉత్తరహిందూదేశంలో ఇవి మరీ ఇబ్బంది 

కలిగిస్తాయి. అక్కడ వీటిని “జూ” అంటారు. ఈ దుమ్ముతుఫానులలో చాలా 
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భాగం పొడిగాలిలో ఏర్పడే నంనయనప్రవాహాలవల్ల కలుగుతాయి. ఆల్పజలక 

(ప్రాంతాలలో భూమి అవిచ్చిన్నంగా వేడెక్కు తూఉండడంవల్ల కలిగే విర శీభవనం 

(rarefaction) వల్ల ఇవి ఉద్భవిస్తాయి. ఈ తుఫానులు గంటకు 70__100 

కి. మీ. వేగంతో (పయాణంచేసి, వాతావరణమునంత నీ దుమ్ముతో నింపివేస్తాయి. 

పవనం తనంతట తానుగా ఆయితే కరినశిలలను అవభుర్షణం కౌని, ఐలకృతా 

శరదనం గానీ చేయగల శ క్తీగలదికాదు. కానీ, ఆ గాలిలో కిలాఖండములు కనుక 

ఉన్నె తే అవి బలీయమైన పనిముట్లుగా పనిచేస్తాయి. బలమైన గాలిచేత 

మోసుకుపోబడుతున్న ఇసుకరేణువులు కఠినిలలను తాకితే ఆశిలలు అరిగి 

పోతాయి; తరుచుగా నునుపుదేరుతాయి. ఆశిలలలో కనుక వివిధయౌగికములు 

ఉండి, కరినత్వంలో స్టానికమైన విభేదాలుఉం కే నంకరటింకరగా, విచిత్రమైన 
ఆకృతులతో ఆ శిలలు అరుగదీయబడుతాయి. లై టుహొసు'” కిటికీలకు బిగించిన 
గాజుతలుపులు ఒక్క బలమెన దుమ్ముతుఫానువచ్చేసరికి ఆపారదర్శకంగా మారి 

పోతూ ఉండడాన్నిబట్టి పవనముల బలకృతాపరదనళ క్రివి ఆర్థ చేసుకోవచ్చు, 

పవనచాలిత మైన ఇసుక రేణువుల ఆపరదనశ క్రి నేలకు సమీపంలో అధికంగా 
ఉంటుంది. దీనికి కారణం పెద్ద వీ బరువై నవీ ఆయిన రేణువులు గాలిచేత నేలకు 

కొద్దిఎ త్తులో నే కదిలింసబడుతాయి. కనుక సననాపఘర్షణ ఫలితంగా (కింది కోత 

(under cutting) ముఖ్యంగా జరుగుతుంది (22 వ బి(తవటం). 

గుద్దుకొనడంవల్ల నూ, దొర్లడంవల్లనూ కలిగిన రాపిడివల్ల జరిగే అవిచ్చిన్న 

ననిఘర్షణ (26౯1609) ఫలితంగా ఇసుక రేణువులుకూడా అరిగి గుండ్రంగా 

అవుతాయి. ఇసుకరేణువులను గుండ్రంగా ఆరుగదీయడంలో సీటికన్న గాలి 

అధికశ క్రివంత౦గా పనిచే స్తుంది. ఎడారులలో కనదిడే ఇనుకరేణుఛులు కొన్ని 

నిరుష్టగోళాకృతిలో ఘర్షితకాచము (ground glass) వంటి ఉపరితలము కలిగి 

ఉంటాయి. 

వవననంవవానము + దుమ్మునీ, ఇసుకనీ గాలి అనేకవిధాలుగా మోసుకు 

పోతుంది. తేలికగానూ, చిన్నవిగానూ ఉన్న రేణువులను గాలి పైకి మోసుకుపోయి, 
దూరానికి తీసుకుపోతుంది. బరువైన ఇసుకరేణువులను నేలమీదనే దొర్తిస్తుంది. 
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దమ్ముతుఫానులనుచూ స్తే ఎంత శిలా(దవ్యం ఆరుగదీయబడి మోసుకురాదిడిందో' 

ఊహించవచ్చు. 

నవననికేవవిము + గాలి మోసుకుపోయే (ద్రవ్యం వేగం తగ్గడంవల్ల వికేపించ 
బడుతుంది. గాలిలో తేలే దుమ్ము. ఒండలిరేణువులు వానవల్ల కిందికి దిగి, గడ్డి 
పెరుగుదలవల్ల రెండూ ఒకచోట విలుపబిడినప్పుడు దానిని ““లోయన్* అంటారు. 

ఆది సాధారణంగా సూక్ష్మకణీయమైన పొరలుకట్టని, పసుపుగోధుమవన్నెలోఉండే 
గరుకు ““లోమ్'' (1029). అది కొద్దిగా ఘనీభూతమై ఆపరదనం తరువాత 
నిలువుగా, ఎత్తుగా గోడలలా నిలువదిడగలిగిఉంటుంది. సాధారణంగా ఇది మంద 

మెన నిక్షేపాలను ఏర్పరుస్తుంది. 

ఇనుకదిల్బిలు (క్యూ శు) : గాలివల్ల ఏర్పడ్డ ఇసుకదిబ్బలను జడ్యూన్సు) అంటారు. 

(ల్ వ బి(ళవటం). ఎడారులలో అవి ఆధికంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఆవి కేవలం 

ఎడారులకూ, అర్ధ శుష్క ప్రాంతాలకూ మాత్రమే పరిమితంకావు. పొడిఇసుక, 

డానిని కదిలించడానికి తగినంత బలమైన గాలి ఉన్నచో ఆవి ఎక్క_డై నా ఏర్పడు 

తాయి. కనుక, ఆవి సరస్సుల సముద్రాల సెకతతీరాలలోనూ, నదుల వరద 

మైదానాలవద్దనూ కనిపిస్తాయి, 

నేలబారుగావీ స్తున్న గాలి ఇసుకను మోసుకువస్తూ పొదలు, రాళ్లవంటి ఎత్తెనవి 

అడ్డుతగిలినప్పుడు గాలివేగం తగ్గి, ఆక్కడ ఇసుక దిగబడిపోతుంది. ఇసుక 

సంచితం అవడం మొదలుపెడితే అడ్డు మరింత అధికమై మరింత ఇసుక "పేరు 

కుంటుంది. ఈ విధంగా ఇసుకదిబ్బలు ఏర్పడుతాయి. ఈ “శ్యూూచ్చు” కొద్రిమీటర్ల 

నుంచి 175 మీటర్ల వరకూ ఎత్తు, దానికీతగ్గ పొడవూ కలిగిఉంటాయి. గాలి వీచే 

దిశ స్టిరంగాఉం కే, ఆవీచే దిశవైపున ఇసుకదిబ్బ స్టోపు తక్కువగానూ, ఆనువాత 

దిశలో వాలు అధికంగానూ ఉంటుంది. చిన్నదిబ్బలు చంద్రవంక ఆకారంలో 

ఉంటాయి తరుచుగా. ఏమంటే, గాలి ఇసుకను పె నుంచీ పక్క_లనుంచీకూడా 

విసురుతుంది కనుక వీటిని వార్భాన్ (barchan) అంటారు. గాలివీచే దిశ 

తరుచు మారుతూఉంకే ఈ ఇసుకదిబ్బల ఆకారాలుకూడా అనియమితంగా 

ఉంటాయి. ఇసుకదిద్బిలు సాధారణంగా అపరిష్కృత _స్థరములుక్లిగి, ముతక 
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ఆడ్డపొరలు కలిగిఉంటాయి. అందమైన అలలవంటి ఆకృతి ఈ ఇసుకదిబ్బలపైన 

సాధారణంగా ఏర్పడుతుంది. 

గడ్డి మొలవకపోతే ఈ డ్యూనులు గాలివీచే దిశలో ఒకచోటినుండి మరోచోటికి 

కదులుతూ ఉంటాయి. వీచేగాలి ఇసుక రేణువులను వాలు అధికంగాఉన్న ఆనువాత 

దిశలో పడవేస్తుంది. చాలాభాగం డ్యూనులు ఏడాదికి కొద్దిమీటర్ల నుంచి 
80 మీటర్లకుపై గా జరుగుతాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు పల్లెలూ, పట్టణాలూ ఇసుకలో 

కప్పబడిపోతూ ఉంటాయి. 

ఇసుక డ్యూనులు పళ్చిమ ఇండియాలోని రాజస్థాన్ ఎడారిలోనూ, కొన్ని 
తీరములలోనూ తరుచుగా కనిపిస్తాయి. మైసూరులోని కావేరీతీరస్థమెన తల్కాద్ 
దగ్గర ఉన్న గుడి కదిలివచ్చే ఇసుక డ్యూనులవల్ల నిరంతరమూ కప్పదిడిపోయే 

ప్రమాదంలో ఉంది (బలి వ బిితవళం). 

పవనచాలిత మైన [ద్రవ్యము ఎల్లప్పుడూ డ్యూనులుగా, రిడ్డిలుగా సంచితంకాదు. 

సాధారణంగా గాలి, ఎత్తుగాఉన్న (ప్రదేశాలలోని అదృఢపదార్థాన్ని గాలి మోసుకు 

పోయి, పల్లప్పప్రదేశాలలో వదిలి చదునుచేస్తుంది, లేదా పర్వత పాద ములవద్ద 
నిలువచేస్తుంది. ఈ పరిస్థితి సహారా ఎడారిలో తరుచు కనిపిస్తుంది. అక్కడ 

పెద్ద పెద్ద _స్తరశిల్మాప్రదేశములు పవనాపరదనంచేత సై కతరహితంగా ఉంచదిడు 
తాయి. ఆక్కడ గిరిపాదములమీద ఒక్కొక్కప్పుడు 300 నుంచి 600 మీ. ఎత్తు 

వరకూ కూడా ఇసుక సంచితమవుతుంది. 



పందొమ్మిదవ (ప్రకరణము 

ఎడారులు _ వాటి సలాకృతి 
థి 

ఎడారుల వితరణము 

భూగోళంమీది భూభాగంలో మూడవవంతు అల్పజలకపదేశాలతోనూ, అర్థ శుష్క 

(పదేశాలతోనూ నిండిఉంది. అల్పజలకమైన ఎడారులలో తేమ ఉండదు. మొదట్లో 

కొంచెం తేమ ఉన్నప్పటికీ, లేదా తరువాత తడి తగిలినప్పటికీ ఆది కాస్తా త్మీవ 
మైన తాష్మక్రమంలో వేగంగా ఆవిరి అయిపోతుంది. 

నిమ్న. మధ్య అక్షాంశములవద్ద ఎడారులు రెండురకాలుగా ఉంటాయ 

న్థలాక్ళతి ఎడాడులు (topographical deserts) ఉష్ణకేతస్టమెన ఎడారులు [౮౬1౨21 

deserts)—సము(దాలకు దూరంగా భూభాగం మధ్యలో ఉండడంచేతగాసీ, లేడా 

అంతకన్న సాధారణంగా వర్గభృత పవనాలు చుట్టూ ఉన్న పర్వతములచేత అడ్డగింప 

బడడంవల్ల గానీ వర్షపాతం తక్కు వై స్టలాకృతి ఎడారులు ఏర్పడుతా ము భూమధ్య 

రేఖకు ఉత్తర దకిణములో 3 నుంచి 50 డి గీలలోపు క్షేతంలో డేబ్ణమండ ఆ 

ఎడౌడులు ఎర్పడుతాయి. ఇవి వ్యాపారసవనజేతాలు. ఉ త్తరార్షగోళషేతంలో 

వ్యాపారపవనాలు ఈశాన్యంనుంచి నై బుతిదిశగా వీస్తాయి. అదే దక్షిణార్థగోళ 

క్షేత్రంలో అయితే ఆగ్నేయంనుంచి వాయువ్యదిశగా వీస్తాయి. అవి సాపేక్షంగా 

చల్లనిపదేశాలనుంచి వేడి.పదేశాలకు వీసాయు. సము[ద్రంమీదుగాగానీ, పల్లపు 

నేలలమీదుగాగానీ (ప్రవహి స్తున్నంత సేపూ ఈ వ్యాపారపవనాలు పొడిగాఉంటాయి. 

కాని, అవి పర్వతాలను తాకినప్పుడు పైకిలేచి వ్యాకోచంనల్ల చల్లబడతాయి. 

వీటిలో నిండిఉన్న తేమ వర్షరూపంలో (ద్రవీభూతమవుతుంది. ఈ కారణంచేతనే 
వ్యాపారసవనక్షేతాలలో ఉన్నతభూముల తూర్పు వాలులలో విపరీత మెన వర్ష 

పాతము; పల్ల పుభూములు ఉన్నతభూముల వఢమజోవాలులు పొడిగాఉండి ఎడారి 

వాతావరణాన్ని కలిగిఉంటాయి తరుచు. వ్యాపారపవనక్నెత్రాలలోని పల్ల పుభూము 
లలో సగంపైగా బెట్టక్షేతాలుగా ఉండడానికి ఇదే కారణం. ఉ త్రరఆఫికాలోని 

సహారాఎడారి, మధ్యప్రాచ్యంలోని అరేబియాఎడారి. ఆస్రేలియాఎడారి, దక్షీణ 
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ఆఫ్రికాలోని కలహారీఎడారి, వాయువ్య మెక్సికోలోని సోనోరాఎడారి, దక్షిణ ఆరిజోనా 
ఎడారి, కాలిఫోర్నియాఎడారి, పెరూచిలీలలోని ఆటకామాఎడారి, ఆఫ్ ఘన్ స్థాశ్, 

బెలూచిస్థాన్, వాయవ్యఇండియాలలో వి ఎడారులు ఈ విధంగా ఏర్పడ్డ వే, 

శేతోప్తసితి 
ణ్౪ 

ఎడారులలో వర్షపాతం ఆల్పంగానూ, ఆనియమితంగానూ ఉంటుంది. ఎడారు 

లలో చాలాభాగంమీద సరాసరిని ఏడాదికి 2___85 సెం. మీ. వర్షం పడుతుంది. 

కొన్ని ఎడారులలో అయితే ఇంకా తక్కు_వే వర్గం కురుస్తుంది. ఉదాహరణకి 
సహారాఎడారిలో చాలాభాగంమీద సాలుకి నగటునపడే వర్షం 12 నెం.మీ. కు 

లోపే. ఏళ్ళతరదిడి ఒక్కచుక్కకూడా వర్షంపడని కొన్నిపదేశాలున్నాయం*ే 
ఆశ్చర్యంగానే వుంటుంది. 

ఎడారులలో ఉష్ణోగత కొద్దిగంటల వ్యవధిలో విపరీతంగా మారిపోతుంది. 

వగటిపూట గాలి అతివేగంగా వేడెక్కి, రాతిపూట చటుక్కున చల్ల బడిపోతుంది. 

ఉభయార్థగోళాలలోనూ, వేసవిశీకాకాలాలలో ఉష్టోోగత ఒక మో స్హరుగానే ఉండే 
ఉష్ణమండల ఎడారుల్లో కూడా ఈ విధంగానే జరుగుతుంది. వేసవిలోవున్నంత 

అధికోషో(గతలు శీతాకాలంలో ఉషోగతలు ఆంత ఉండవు. రాతిఉహ్షో గత 
Ee i ణి 

హిమాంకాన్ని దాటి కిందికి పోతుంది. అయితే పగలు వెగంగా వేడెక్కి 

ఉష్ణోగత ఒకొ-క్క-ప్పుడు 30° సెం. గే, వరకూ పెరుగుతుంది. 

ఎడారులలో అసౌకర్యమెన వాతావరణానికితోడు తీవమైన గాలులు పొడినేల 
మీదుగా వీస్తాయి. పచ్చిక లేకపోవడంచేత (బ్రహ్మాండమైన ధూళిమేఘాలు చాలా 

ఎత్తుకు లేస్తాయి. నేలమీదుగా ఇసుకను విసురుతాయి. 

అపక్షయము - నేలలు 

ఎడారులలో తేమ లేకపోవడంచేత రసాయన యాంత్రిక ఆపక్షయములు 
"రెండూ మందంగానే సాగుతాయి. యాం|త్రికాపరదనముదే సెచేయి అవడంచేత 

మార్చుచెందవి శిలాఖండములు ఏర్పడుతాయి. యాం(తికాపషరదనము కొంతవరకూ 

కొండకొననుండి కిందపడి ముక్కలుకావడంవంటిది కేవలం గురుత్వాకర్ష ఇ 
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ఫలితంగా జరుగుతుంది, పవనచాలిత మైన ఇసుక కొంతవరకూ యాం|తికా 

నరదనం కలిగిస్తుంది.  ఎడారులలోకలిగే విపరీతమైన ఉష్ణోగతావిభేదాలవల్ల 
శిలాద్రవ్యం వ్యాకోచ సంకోచాలుపొంది యాం|త్రికావరదనం జరుగుతుంది, 

అవ శేషమృ త్రిక అరుదుగా ఏర్పడుతుంది. ఏమంటే రక్షించే పచ్చిక 
లేకపోవడంచేత గాలి దానిని దూరంగా తోసివేస్తుంది. అయినప్పటికీ స్థానికంగా 
చ్చుత్తికలు ఒకొ-క్క-ప్పుడు ఏర్పడుతాయి. కాని వాటిలో తేమనేలలోని మృత్తిక 

లలోఉండే హభ్యూమస్ (humus) ఉండదు. వాటిలో కేల్ సైటు, జిస్పమ్, ఆఖరికీ 

హేలై టువంటి విలేయ (3014016) (దవ్యములు వాటిని కరిగించడానికి ఆవసఠ 

మైన నీరులేక విలిచిపోతాయి. 

సీరు 

ఎడారి పదేశాలలో వర్షపాతం స్వల్పాతిస్వల్పమే అయినప్పటికీ ఆపరదనము, 

నంవహనము వికేపణములకు తగినంత నీరు ఉంటుంది. 

ఎడారులలో (ప్రవహించే నదులు ఏవీ సముద్రాన్ని చేరవు. ఎడారి నదుల 

శయ్యలు సకృ త్తుగావచ్చే వరదలసమయంలోతప్ప ఎండిపోయి ఉంటాయి. 

అప్పుడైనా జల(పవాహం బహుస్వల్ప కాలమే ఉంటుంది. ఏమంటే ఆ నీరంతా 

త్వరగా ఆవిరి ఆయిపోవడంగానీ, ఇసుకలోకి ఇంకిపోవడంగానీ జరుగుతుంది. 

ఒకొ-క్కప్పుడు విశాలమైన ఎడారిమెదానాలు, మధ్యస్థంగాఉండే (దోణులవై పు 

వాలుకలిగివుంటాయి. వీటినే పాయాలు ఆంటారు. వీటిలో ఆప్పుడప్పుడు నీరు 

నంచితమవుతూ ఉంటుంది. అటువంటి బ్రాయా నర్సులు సాధారణంగా త్వరలోనే 

ఇంకిపోతూ ఉంటాయి. లేదా అగభీరమైన ఉప్పునీటిసరస్సులుగా మిగిలిపోతాయి. 

అమెరికాలోని (గేట్ సాల్ట్ లేక్ ఇందుకు ఒక చక్కని ఉదాహరణ. 

వర్షపాతం తక్కువకావడంచేత ఎడారి.పాంతాలలో భూమిగత జలమున్నూ 

తక్కువగానే ఉంటుంది. ఆ పడిన కొద్ది వర్షపునీరయినా భూమిలోపలి రిజర్వా 

యర్లను చేరేలోపుగానే ఆవిరి అయిపోతుంది. వాయుమ్మిశణమండలంవర కూ 

చేరగలిగిన నీటిని ఎడారిమొక్కలు ఉపయోగించుకుంటాయి. కౌని, అందులో 
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చాలాభాగం మళ్ళీ ఉపరితలంమీదికి ఆవిరికూపంలోవచ్చి వాతావరణంలో కలిసి 

పోతుంది. 

ఎడారిస్టలాకృతి 

ఎడారులలో వర్షాభావంవల్ల చెదురుమదురుగా అక్కడక్కడా మొక్కలు 

పెరుగుతాయి (24 వ బి/తోవటం). ఎడారులలో పెరిగేరకం స్వల్పమైన 
మొక్కలు, దుబ్బలు యాంత్రిక ఆసరదన అపక్షయములను అడ్డగించగల 

సామర్హ్యంగలవికావు. పెవాలూ, కిందివాలులమీదుగానుకూడా పవనమువీచి, 

దుమ్ము ఎక్క_డెక్క_డఉన్నా వెతికి, బయటికి లాగివేస్తుంది. ఇవి అన్నీ కలిసి 
ఎడారులకు (పత్యేక మెన స్టలాకృతిని కలిగిస్తాయి. &తిజమువర కూ మచ్చలులేని 

ఆకాశందాకా అడ్డువచ్చే చెట్టూ చేమలూ లేక (ప్రకృతి అనంత మైనదిగా కనిపిస్తుంది. 

ఎడారి పదేశమంతటా విశాలమైన మైదానాలు, గాలివీవగా పక్చడ్డ నగ్నశిలా 

సానువులు, చదునైన ఉప్పురికిన ప్లాయాలు మెల్లిగా కదిలే ఇసుకదిబ్బలు కని 

పిసాయి (2లొ వ బి/తవటిం), అక్కడక్కడ సకృతుగా పర్వతాలూ, న్నిటమైన 

గోడలు కలిగిన కేన్యానులు ఉంటాయి. తేమ ఎక్కువగాఉండే (పదేశాలలో 

మొక్కలు, మట్టిచరియలనుకప్పి, _స్హరశిలలలోని వంకరటింకరలను ఎక్కువగా 

కనబడనీయవు. కాని, ఎడారులలో అయితే స్తరశిలలు అక్కడి స్థలాకృళిమీవ 

కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తాయి. కనుక, ఎడారులలో భూపృష్టపు భూవై జ్ఞానికసంరచన 

స్ఫుటంగా కనబడుతుంది. 

ఆర్హరిశీతోష్షస్టితిలో అపరదనాంతమున సాధారణంగా వాలు తక్కువగాఉండే 

(పాయమైదానం ఏర్పడుతుంది. కాని, అల్పజలక, అర్హ శుష్క కీతోష్టస్టితులలో 

అయితే పైకిలేచిఉన్న పర్వతాల న్నిటపుచరియలు, ఎత్తైన పీఠభూములు అసరదన 
కారకముల (క్రియకు లోనై వెనుకకు అరుగుతాయి. తత్సలితంగా ఎడారినదుల, 

లేక ఎడారి ద్రోణులవై పు వాలు ఏర్పడేటట్లు _స్తర శిలలు అరుగుతాయి. ఈ అపరదన 

ఉపరితలములను ౭2 అవదములు (పిడి మెంట్సు) ఆంటారు, కాల్మక్రమాన మహో 

పర్వతాలు +ధిలీభూతములై చిన్నదిబ్బలుగానో, పైకిలేచి నిలువబడిన చిన్నకరిన 
శిలాఖండములుగానో మిగిలిపోతాయి. ఆదే ఆర్హరశీకోషస్టితిలో అయితే వృద్ధదశ లో 
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కాని ప్రాయమైదానం ఏర్పడదు; అల్పజలకచ్యకంలో మొదటినుంచీ శై లిపదము 

ఉంటుంది. అపరదనం సాగుకూఉంటే శై లిపదములు వైశాల్యంలో పెరుగు 

తాయి; పర్వతముల, పీఠభూముల మండలాలు తరుగుతాయి. శ్రై లిపదముఖంలో 

ఉన్న పరిఖాలందిపువాలుగానీ, లేదా శై లిపదపువాలుగానీ చక్రం మొదటికన్న 

చివరలో వాలు తక్కువ ఏమీకాదు; ఆదే ఆర్ష శీకోషనస్తితిలో అయితే వాలులు 

కాలక్రమాన తరుగుతాయి. 

ఇండియా లోని అల్బజలకడ[పా తాలు 

పంజాబులోని శుష్క మెదానాలు దక్షిణానికి విస్తవంచ, రాజస్థాన్ లోని 

ఆల్పజలక మెదానాలకో (1 కమంగా కలిసిపోతున్నాయి. ఈ Se 

తూర్పున ఆరావళీప రతా తాలు ఉన్నాయి. ఈ |వాంతపు సాధారణా త్యం 151 ౪ నుంచి 

800 మీ. వరకూ ఉచటుంది. ఎడారి పొంతప్తు స న లృతింూమము గంగా సిందు 

మైదానపు స్టలాకృతిపరణాడుముకన్న భిన్నంగా ఉంటుంది. ఏమంప ఎడారిలో 

పరిణావతయలో (పవాహోదకంకన్న పవనానిపి పైచేయి కనుక, ఈ ప్రజళంలొ 

వర్షపాఓం తక్కువ, ఇసుక స్టలచలనం హూ ఉంటుంది. పూర్వపునదుల 

ఎండిపోయిన శయ్యలు (క సురక్రమంగా ఈ (ప్రాంతం కోషించడా డాన్ని తెలుపుతా :ఎ. 

ఈ అల్పజలక మైదానాలలో (ప్రవహించేది ఒకేఒక లూనీ (ఉప్పునది). ఆ3జలో 

కూడా పషపాతం తక్కుపొానున్న సంవత్సరాలలో నీరు బహుస్వల్పంగా 

రర 

ఈ అల్పజలక (ప్రాంతంలో చాలాభాగంలో భూమిగతజలం ఉప్పగా ఉంటుంది. 

ఈ (ప్రాంతంలో ఉప్పునీటిసరస్సులు చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో సంచార్ సరస్సు 

ఆవ్నిటికన్న పెద్దది. ఇది జయపూరుపట్రణానికి 60 కి. మీ. పశ్చిమంగా ఉంది. ఇది 

వానాకాలంలో 300 చ. కి. మీ. ప్రదేశాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. వేసవిలో దిని ఉపరి 

తలంమీద తెల్లని కెరమృ త్తికలు పెచ్చులుకట్టిఉంటాయి. ఈ సరస్సులోని నీటి 

నుంచి ఉప్పును తయారుచేస్తారు 

రాజస్థాన్ పడమటి అంచుని ఆనుకుని 26°__29° ఉ త్తరఆకాంశా లమధ్య 

100 8. మీ. వెడల్పున ఉన్న భూభాగంలో నాలుగింట మూడుపాబ్లు ఎడారే. 

6-12 
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ఇక్కడ సంవత్సరానికి సరాసరి వర్షపాతం 105 పెం.మీ. ఇసుక డ్యూనులు 

ముమ్మరంగా ఉన్నాయి. షాగఢ్ కి పశ్చిమాన ఉన్న డ్యూనులు చిత్రవిచిత్రమైన 

ఆకృతులలో (శేణులు కట్రిఉంటాయి. వాటిలో చాలాభాగం ఆనులందిపద్దతిలో 

ఉన్నాయి. 26° ఉత్తరఅకొంళానికి దక్షీణానకూడా డ్యూనులు ఉన్నాయి కానీ 

అవి వారన్ అను ప్రస్థ పద్దతిలో ఉంటాయి. బార్మర్ (ప్రాంతంలో బార్కన్లు 

5 మీ. నుంచి 100 మీ. ఎత్తువరకూ ఉంటాయి. 

జై సల్మీరుకి ఉత్తరంగా రాన్ అనబడే ప్తాయాసరస్సులు చాలా ఉన్నాయి. 

ఇవి పల్లపు పరిథాలంబములచే పరివృతమైన ద్రోణుల్లా ఉంటాయి. ఈ సరస్సులు 

అనుకేంద (డెయి నేజి (centripetal drainage) కలిగిఉన్నప్ప టికీ ఏడాదిలో 

చాలాభాగం ఎండిపోయి ఉంటాయి. 

ఆరావళీ రేంజి పాదముదగ్గర నుంచి పడమటకు స్పెప్పీమండలం విస్తరించి. 
(క్రమంగా ఎడార్మిప్రాంతంలోకి కలిసిపోతుంది. చిన్నచిన్న నదులు అనేకం ఉన్న 

ఈ ప్రాంతంలో డ్యూనులు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. పళ్చిమరాజస్టాన్లో 
ఎత్తైన పర్వత శేణ్ ఇక్కడే ఉంది. శిలాభాగం కొంతవరకూ ఇసుకలో కప్పదిడి 
ఉంది, కానీ పూర్వకాలంలో బలీయమైన నదులచే కోయబిడి, తరువాత వాయూఢ 

అపరదనం (4601122 er0s10n) చేత పరివ ర్తితమైన నదీకృత స్థలాకృతికి ఇది 

(పతీక. 

హిమాలయ, శేణికి దక్షీణాన ఉన్న రాజస్థాన్ లోవి థార్ ఎడారి, ఉ త్తరానఉన్న 

విశాలమైన తక్షమాకన్ ఎడారి ఈ రెండూకూడా మధ్యఆసియాలోవి పెద్దఎడారి 

బెల్జులో భాగమే. ఇవి సహారాఎడారితో అవిచ్చిన్నసంబింధంకలవే. ఈ (ప్రదేశంలో 
ఒకప్పుడు ఆర్దిశీకోషప్టితి, అడవులు, మానవుల వివాసాలూ ఉండేవనీ, విర్ణలత్వ్యం 

(a) (=) జ 

ఇటీవలనే వచ్చిందనీ తెలుస్తోంది. హిందూమహానము[ద్రంమీదనుంచి తేమగాలుల 

మార్గం మళ్ళింపబడడమూ, తద్వారా ఆ (ప్రదేశపు (డెయి నేజిపద్ధతి తారుమారు 

కావడమూ కారణంగా ఈ [పాంతం శోషితం అయింది. 

వాతావరణ పరిసంచరణంమీద హిమాలయాల (ప్రభావంవల్ల రాజస్థాన్ లోని 

థార్ (ప్రాంతానికి ఈ కోనణపభావం పూ ర్తిగా తగులలేదు. హిమాలయాలు తమ 
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బ్రాన్నత్యంచేతనూ, బుతుపవనాలదారిలో ఉండడంచేతనూ, ఆ పవనాలలోవి 

కేమను చాలాభాగం వర్షరూపంలో గాని, మంచురూపంలోగాని ఆకట్టుకొంటాయి. 

అందుచేత దక్షిణవాహినులై న అనేకనదు లీ హిమాలయములనుండే పుడుతున్నాయి. 

ఈ విధంగా మధ్యఆసియా అంతటా కనదిడే శోషణంనుంచి హిమాలయాలు 

ఈ (ప్రాంతాన్ని రక్షించాయి. సము ద్రారిమీదుగావచ్చే తేమగాలులను నిరోధించి, 

హిమారియాలు (క్రమంగా టీబెట్టు, దానికీ వాయవ్యంగాఉన్న టారిమ్ (దోణిని 

ఎండగ'పేశాయి. అంతకంతకు అధికమవుతున్న ఇసుకలో నదీవ్యవస్థలు ఇంకీ 

మాయమైపోవడంవల్ల (ప్రపంచమంతటిలోనూ బాగా పాడుపడ్డప్రదేశాలలో 

ఈ [పాంత౦ జమచేయదిడింది. 



ఇరునదియవ (పకరణము 

శీతోష్ణ స్థితి _ అందులోని రకాలు 

వాతావరణము - శీతోష్ణస్థితి 

గాలిఉమ్షోగత, పీడనము, గాలిడిశ, వేగము. అర్హత, మేధూలు, వర్షపాతం 
మొదలైనవి ఏదో ఒకసమయంలో ఎల్లా ఉన్నాయో తెలిపేది వాతావరణము 

(wiather) ఆని అంటారు. ఒకపచేశఐలో సరాసరి వాతావ:'ణపరిస్తితి ఎల్లా 

ఉంటుందో తెలిపేనానిస్ లీతోవ్షన్సితి (62౯924 ఉని అంటారు, ఈ కీతో షపితి 
(> 

ఈ [కింది విషయ నూలమీద ఆధారపడి ఉఎటుండ. 1. ఆక్తాంశయము 2. ఎత్తు, 

8, సముదదానికిగల దూరదు. 4 సము దపవాహోలు “౧ సనముణు. క భూమ 

bh 
మీది ఎత్తుపల్లాలు, ముఖ్యంగా పర్వత 

ఉన్నాయన్న విషయము, 
ర్ న్ గ్ వ A Nm 

కరబలు ఎక్. డ ఎచుదికగా వి నగించి 
క్ర అమ్. గ” 

ఒక(పడేశంలోని బుతువులు సంవళ్చురంలోని వివధహాటలాలలో పనలు ఎంత 

దీర్చ ంగా ఉంటుందన్న విషయం ఆపడకపు* డొంక ౨..ద్ ఆధారదడి ఉంటుంది. 

పగటిపూటయొక్క గరిష్ట కని ష్ష దై ర్త కములు 

తుంది. కనుక, మిగిలిన అన్నిపరిపీ కుల రు 
ష్ (| IP Ms 

అధికమైత శీత్రాకాలానికీ, చేనవికాలానికీ భేదం ఎక్కువ అవుతుం. 

మ్నుదమటంకన్న ఎత్తుపెరిగిసికొది సరాసరి ఉషో,గత తగుతుంచి. ప్రతి 
(౮ ఆ —_ ౧ య్ ౧ 

155 మీ. ఎత్తుకీ 1° సెం. (గ్రేడు చొప్పున తగ్గుతుంది. దీసివి కోభమండంపు 

ఉష్టో గతాస్థాలిత్యం (lapze of temperature) ఆంటారు. దివికీ కారణం 

ఏమంటే, నూర్యోకిరణాలవల్ల గాలి సరానరి వేడెక్కడం చాలా తక్కువగా 

జరుగుతుంది. దానికి అందే వేకిమిలో ముప్పాతిక దువ్వీసం భూమినుంచి 

సంవహానం (COnduction) వల్ల స లభ్యం ఆవుతో ండి, 

ఒక(పదెశంలోని సంవత్సర సరాసరి ఉష్ణోగత మిద సముదసామీహ్యతా(పభావం 

ఎక్కువ ఉండదు కానీ, హెచ్చుతగ్గులు సరినమానం చేయదిడతాయి. అంటే 
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సముద్రానికి దూరంగాఉన్న [(పదేశంలోకం టే దగ్గరగాఉన్న చోట శీతాకాలాలు 

ఎక్కువ వెచ్చగానూ, వేసవికాలాలు తక్కువ వేకిగానూ ఉంటాయి. భూమ్యుష్షో 
(గతలో మార్పులు వచ్చినంత అధికంగా సము;ద్రోష్టోగతలో మార్చులు రావు. 
దీవికి కారణం సముదజలంలో స్వేచ్చగా పరిసంచకణం జరుగడమూ, నీటియొక్క_ 
విశిషోష్షత (specsce het అధి! 

వ్యూ వాల్ a 

ఒకవ(్రీ ఉప షీ గత పెంచడానికి అవసరము? ఐవ్మి, అంతే బరువుగల మరే 

ఘనపదార్థాన్నెనా ఒకడ! ఉద్దో గక పెంచడానికి కావలసిన వెడిమికను చాలా 
ల ఉనా wes 

మయవోడోలీయ (mmninentj లత బరమ గ తోవనైతి కనిపిస్తుంది. (అంటే శీతాకౌాలా 

ఏీకీ, ఇసపీకాకాస్కీ ఉషో గతాభేవం చాలా మ క య. pi 

ఆ బ్యాచ్ వ ౭ న పూ ఆ నా ప జీ 
భూమమిక ఏ2 పవనముదుఉ (గతను దూర్చి సానర్మపవానోలు భూశిక్ష్ష 

౬ కా 
పితిని పవోక్షంగా దూరుసాయి, ఉషో(గత, వకపాతము పవనములమీద దాగా 

ఆవి కా Coy 

ప pe న. న్ = Pd 

పరంత కెణుబు శిత షసిరంజో ఆతిమఘఖామెన మాములను తెనాయి. అవి 
or జు ఎవి. నక a) అణాల 

ty ళా ఎపీ వన్ స్త న (దతీకింలో కనుక ఉంపె ఉష్టోగతాభడాలను మందగింపవేసే సమ్ముద 
వా! 

(ప్రభావం భూ పమిదికి రాతుండా అడుకగులుకాయి. పళలపొతంమిద పర్వకసాను 
a oa 

గ (| ను జో అ ల్ గ్ 

(ప్రభావం చాలాదూరంలొ స య. డగ్గరకువచ్చేకొర్తీ ఆ (ప్రభావం 

బాగా సెరుగుదుంచై. ఉషపచనాణనుగావీ, శితఐలవవనాలవముగానీ జగన్ ంచి పర్వతాలు 
౬ు 

ఉష్ణో (గక నుకూడా మూరు నోరరూా 
pn.) 

నీకోషసిడికారకనులు 
ఇథి 

శీత్రో షష్టి తని నర్హయించే విషయాలలో ఉష్ణో (గళ అఆతిముఖ్యమైనది. దీనివి 

శర్యాచీటదు అనబడే సాధనంతో కొలుస్తారు. రెండురకముల ఉష్ణ్టోగతాచూవములు 

అమలులో ఉన్నాయి. ఒకటి సెంటి గేడుమానమూ, రెండవది ఫారెన్ హీటు 
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మానమూనూ. నీరు గడ్డకళ్రే ఉష్ణో(గత (పామాంకము) ను పెంటి(గేడు 
థర్మామీటరులో 0° ఆనీ, ఫారెన్హీటు థర్మామీటరులో శీ2° ఆనీ గుర్తు 
ఉంచుతారు. నీరు మరిగే ఉష్ణో (గత (కృంధనాంకొము) ను సెంటి(గ్రేడు థర్తామీటరులో 

100° అనీ, ఫారెన్ హీటుమానములో 212° అనీ గుర్తు ఉంచుతారు. ఇండియాలో 
సెంటి గేడుమానము అమలులో ఉంది. 

ఒకపదేశంలో వివిధకాలములలోగానీ, లేదా వివిధ్మపదేశములకు చెందిన 
ఉష్ణోగతాపరిస్టితులను పోల్చిచూడాలం టే సమతాప (Isothermal) పటములను 

తయారుచేయడం అవసరం. అటువంటి పటంలో ఒకే ఉష్ణో గత గల (ప్రదేశాలను 

కలుపుతూ రేఖలు గీస్తారు. ఎత్తునుబిట్టి ఉష్ణ్మోగత తగ్గుతుందని గుర్తుంచుకుని 
ఉష్ణో గత సముద్రమట్టంలో ఉంటే ఎంత ఉంటుందో లెక్కించి ఉష్ణోగతలను 

గుర్తిస్తారు. భూతలంమీద ఆ సమయంలో ఉష్షోగతావితరణం ఎల్లా ఉందో 
తెలుసుకోడానికి ఈ పటాలు పనికివసాయి. అటువంటి రేఖలను నమతావరేఖలు 

(isotherms) ఆంటారు. బుతుభేదాలు, అక్షొంశములు, సము| దానికి చేరువలో 

ఉండడం, పవనముల డిశవంటి అనేక పరిస్థితులనుబ్ది ఉష్ణోగత ఏ విధంగా 

మారుతుందో ఈ పటములను చూ స్తే స్ఫుటంగా తెలుస్తుంది. ఈ సమతాపపటములు 
నము(/దతలానితీ లఘు) త ములు (reduced to the sez level) ఆయిన ఉష్ణో( గత 

లను ఆధారంగా నిర్మించినవ అవి గుర్తుంచుకోవాలి. కనుక స్టానికంగాఉన్న 

బాన్నత్యఫలితంగా ఏర్పడే ఉహ్టో_గతా భేవాలు ఈ పటములలో కనిపించవు. 

నమతాప పటములలో చూపిన ఉష్ణో గతలోనుంచి ప్రతి 155 మీటర్ల ఎత్తుకూ 1°C 

చొప్పున తీసివే స్తే ఆ ప్రదేశపు ఉష్లోగత వస్తుంది. ఉష్ణోగతలో పరమ భేవాలను 
(వదర్శించే జనవరి, జూలై నెలఐ సమతాప పటములు చాలా ఉపయోగకర మైనవి. 

అతితరుచుగానూ, ఆత్యధికంగానూ ఉండడంచేత ఘనీభూతమైన తేమలోవి 
వివిధరకాలలో ముఖ్యమైనది వాన. ఒకేపదేశంలో పడిన వాన మొత్తాన్ని 

ఆ (ప్రదేశపు వర్జిపాతం గ౭స/2// ఆంటారు. _ శీతోప్టస్టితి ఈ వర్షపాతంమీద 
ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా అనేకసంవత్సరాలలో పడిన మొ త్తంవర్గాన్ని 

కూడి, దావిని ఆ సంవత్సరాల సంఖ్యచే భాగిస్తే వచ్చేసంఖ్యను ఆ (ప్రదేశపు 

వరానరి నొంవత్సారిక వర్షపాతం అంటారు. 



శీతోప్పన్సితి - అందులోని రకాలు 183 

వాయుమండరింలోవి రకరకాల వాయువులు అన్నీ కలిసి భూతలంమీద కొంత 

బరువును కలిగిస్తాయి. ఈ బరువునే వాయవీడనం లేక గాలివళ్తిడీ అంటారు. దీనివి 

ఎరోవీటదు ఆనే పనిముట్టుతో కొలుసారు (వారోన్ అవే (గీకుపదానికి బరువు ఆవి 

అర్థం). 

ఒకే ప్రదేశంలోని గాలిపీడనం మారుతూ ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఉష్ణో గత 
మారడమే. ఉష్టో(గత పెరిగితే గాలిసాందత తగ్గుతుంది: కనుక గాలివ శిడి 

తగ్గుతుంది. మహోకారణంకూడా ఉంది. గాలికన్న' నీటిఆవిరి తేలిక కనుక "ఒక 
(ప్రదేశంలో గాలిలో వీటిఆవిరి ఆధికంగాఉంటే గాలి తేలికై వత్తికి తగ్గుకుంది. 

మిగిలిన పరిస్థితులలో ఏ షూర్చులేకుండాఉ౦ టే ఉష్ణోగత పెరిగినప్పుడు వత్తిడి 

తగ్గుతుంది. అంచే, థర్మామీటరు హెచ్చులో ఉండే దిరోమీటరు తగ్గుకో ఉంటుంది. 

ఆల్లాగే గాలిలో వీటిఆవిరి ఆధికమెనప్పుడు బరోమీటరు పఠనము (7626128) 

తక్కువగా ఉంటుంది. ఒక(పడేశంలోవి పీడనపరిప్టితులను పటములో చూపించ 

డానికి ఒకసమయంలో నమానపీడనపఠనములు కలిగిన (ప్రదేశాల నన్నింటినీ 

కలుపుతూ రేఖలను గీస్తారు. ఈ పఠనాలను 0° సెం. (గే. ఉష్టో గతకీ, సరాసరి 
నము(ద్రతలావికీ లఘ్వీకరించి ఈ రేఖలను గీసారు. ఈ రేఖలను వమదీశ రేఖలు 

(tsobars) అంటారు. 

వత్తిడి ఎక్కు_వగాఉన్న (పదేశాలనుంచి వత్తిడి తక్కువగాఉన్న (పదేశాలకు 

గాలి వీచుతుంది. ఈ గాలి కదలికలే పవనములు. పవనములకు కారణమైన పీడన 

భేదములు స్థిరమైన ఆంతరములలో (116౯7218) కలుగుతున్నా తే ఈ పవనములు 
ఆవ గ్రికొములు (periodic) ఆవుతాయి. స్టావికపీడనవిక్షోభముల (disturbancss) 

చేత ఎర (7ariable) పవనములు సిద్దిస్తాయి. ఉష్ణోగతలో మార్పులవల్ల నూ, 

గాలిలోని వీటిఆవిరిలో హెచ్చుతగ్గులవల్ల నూ వత్తిడిలో మార్పులు వస్తాయి. 

ఈ కారణాలు సవనములలో భేదములు ఉండడానికి (పాథమిక హేతువులు. ఈ పవన 

విభేదాలు శీతోష్టస్టితివి నిర్ణయిస్తాయి. 

వాతావరణస్థితి పటములు 

వాతావరణస్థితిని విరయించే పరిస్తితులను విర్ణార ణచేయడానికీ, వాతావరణస్టితి 
(> 

ముందు ఎల్లా ఉంటుందో జోస్యం చెప్పడానికీ వివిధపరిశీలనా కేంద్రాలలో 
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వాయుమండలస్పితిళేదాలను వాతావర ణస్టితిపటము లమీద (weather charts) 

నమోదుచేస్తారు. (ప్రతిరోజూ వివిధపరిళోధనాలయారినుంచి వచ్చిన సంళోధిత 

(corrected) బరోమీటరు పఠనములను పటముమీద ఆ యా పరిశోధనాలయాఆ 

ఉనికి బిందువులవద్ద గుర్తుపెడతారు. పీడనం సమానంగాఉన్న బిందువులను 

కలుపుతూ సమపీడనలేఖలను గీసారు. వ త్తిడిని బెల్లీ బాల్ ఆనే (పమాణాలలో 

సూచిస్తారు. 1000 మిల్లీచారులు ?5 సెం. మీ. అరోమీటరు పాదరస స్తంభ 

జొన్నత్యానికి సమానం. సమపీడన రేఖలు వలయములుగా కలుసుకుంటే తక్కువ 
దూరంలో అపారమైన పీడనభేవాన్ని సూచిస్తాయి. కనుక పవనము బలీయంగా 

ఉంటుం, రెండు, పదేశాలమధ్యగల పీడనభేవాన్ని ఆ (పదేశాలమధ్యగల దూరంచే 

థాగి స్తే ఎలోమె బోట్ (చేవణల్ వ స్తుంది. పవనచేగమూ, బలమూ ఈ (ప్రవజతకు 

అనులోమసంబంధాన్ని {direct proportionality) కలిగిఉంటాయి. 

వ క . 

గమనించే ““ఫేకైర్త ను"'దిట్టి శీతోషపితిని అనేకవిరాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. 

చ వేడిమిని (గహిస్తుంది కనుక, ఏడాదిపొడుగునా 

భూమిమీవె వేలు కరు ; పదేశాలలోపడే సూర్యకాంతిని ఆధార ంగాదేనుకువి, పూర్వం 

వర్శీకరించేవారు. భూమ్యుపరితలాన్ని ఈ [క్రింది మండలాలుగా విడదీయడం 

ఆ పద్దతులలో ఒకటి : 

(1) కర్కాటక మకర రేఖలమధ్య, అదె, 281° ఆ త్తరఅకొంశావికీ, 2శి!* 

దకిణఆక్షెంళావికీ మధ్యగల (పడిశాన్ని జీవ్ష మందిలం ఆంటారు. ఈ మండలంలో 

ఏడాదిలో కనీసం ఒక్కసారి అయినా సూర్యుడు సరిగ్గా నడినెత్తిన ఉంటాడు. 

(2) కర్కాటక రేఖకీ ర్ట. ఉత్తర అక్షాంళానికే మధ్యగల మండలాన్నీ; 

మకర రేఖకీ t61° దక్షిణజక్తౌంళా నికీ మధ్యగల మండలాన్ని నమలళీతో వ్ల 

మండలాలు అంటారు. ఈ మండలాలలో సూర్యుడు ఎన్నడూ నడినె_త్తిమీదికి 

రాడు. కాని, 24 గంటల కాలంలో సూర్యుడు ఒకసారి ఉదయించి అ స్తమిసాడు. 

(3) (థువమంతలయులు, లేదా అతిళీతలముండలములు. ఇక్కడ ర్యాతిందివళ్లు 

ఒక్కొక్కప్పుడు 24 గంటలకన్న ఆధికంగా ఉంటాయి. 
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ఉష్ణోగత లో మార్పులు కలిగించే పరిస్టికులనుగాని, పవనముల (ప్రభావాన్ని 

గాని ఈ వర్తీకరణం లెక్కలోకి తీసుకోక పోవడంచేత శ్రీత్రోష్టస్తితులు భిన్నంగా 

ఉండే దేశాలు ఒకేమండలంలో చేర్చడం జరిగింది. 

Et (అ ఆచ 

మళ్ళీ సాపేక్షఆర్షరితహీదనూ, పనచగములు వీచే దిశమీదనూ అూరవడిఉండడం 

జ శ్ అ నః జంట అం అ జ జరి, ప్ప వ 

చేతనూ. భూగోళంమీద వి నిందిన దివిధప .నకషే శఉములమీడ ఆధారసడిన 
అతో 

శీకోషసితి చాలాభాగం దరహెొతండద ఆధారపడడంచేతనూ, ఆ వరపాతం 
న్ ఇచ 

అల 
ఆ 

త్ > 

Tw nf ఇ కాజా కౌ శ్వ లకక rR MN aS MW nm. CEL కా స్కో మరొకరకం WO కరా a7 PNY దు, చం రాంప నం పెకొదెం Ba రజ అ క జ శ స 

(పశాంత విమవన్మండలమూ (equi! ౨ Delt of 4, వ్యా 

af జ్ లే ఛా జెన్ న ళ్. అస గ అమ ఇచ జం అ అయే క్. న ల జై. వీచే మండలమూ ఇమిచఉన్నాయి. ఇదంఎధఏంగా ప.మపబస ప్రభావిత మైన అతెంశ 

న్ లో నక ద్దు క్ qi ఇ గ్ లో 

ఉష్షో(గత మీద ఆహాక నంత చంకల ణల సవమురటి 'ఉతసి. * నఠానత వార్షిక్ 
యు థై 

0 ఇ he అవ. గ అ ఇ వే Es ౨09 సె, గ్గ. నముతావలేఖలు రెంతేమధంగల మండలా ఉషకృత౦ ఆని, 
జు హా ర్. ర ప. 

అహ శానా. న్ నానీ య్ వహ క్ me ద 

ఈ నుండ నాజి జయు పక). లా ఉషడెజటునౌాసనరరోొ U౪ సం. సగసుతాపరణిపి 
సు wl + 

షః f= న్న అన గా కా అదు అరు వరకూ నముళీతోష మండలములు అని, ఐపెన రెండు (దువ మండలములు -)నీ 

ఇంత దః కరా నిర్వ వంచిన కీతో షసితీను డలములు (పండాసిలొ నూ సము రానికి 
mae 

నమీపంగాగానీ, దూరొంగాగాసీ ఉండడంచేతనూ, వ నవత సురల హః బొన్నత్య 
చ జ 

భేదములచేతనూ వివిదముస శీతోపసితులు ఉంటావు. కనుక, (పతిమండ లం 

లోనూ సాగరీయ వితోషసి9, చుదొడోలీయు శీతోషసిక, మధ్య 
ముం ౮ -- ద అటా న్ 

చడం అవసరం. 

శీతోషపితులలో రకాలు 
ణథి 

జూచుధ్యూ రేఖామంశలయు = (ప్రశాంత విమవన్మండలము ఎల్లప్పుడూ వేడిగానూ, 
వరములతోనూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉషమండల దటమెన అరణ్యాలు వికిషంగా 

కౌనవన్తాయి. 
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వ్యాపారవవనో క్షే (తాలు * వ్యాపారపవనాలు చల న్మిపదేశాలనుండి వేడి పదేశా 

లకు వీస్తాయి. ఆవీచడంలో సముదంమీదుగా వస్తూ తేమను పీల్చుకుంటాయి. 
ఈ పసవనములు ఎత్తైన భూములమీదుగా వీచినప్పుడు ఈ తేమ (దవీభూతం 

అవుతుంది. కనుక తూర్చువైపుగాఉన్న తీరములయందు విపరీతంగా వర్షములు 

కురుస్తాయి. ఖండములమీదుగా వీచేటప్పుడు ఈ వ్యాపారపవనములు కోషితములు 

అవుతాయి; కనుకనే భూమిమీద పెద్ద ఎడారులన్నీ వ్యాపార పవనములదారిలో 

ఖండములకు పడమటిఅంచున ఉన్నాయి. 

ముతువవన/వదోళము : బుతుపవనములు బాగా అభివృద్ది చెందిన (పదేశాలలో 

సాధారణంగా ఏడాదిలో మూడు బుతువులుంటాయి; చేడిగాఉండే వసంతమూ, 

వర్గములు అధికంగాఉండే వేడివేసవి, వర్గము తకు_వగాఉండే చల్లని శీతాకాల: 

మూనూ. విశేషమైన వర్షపాతమూ, అధికోష్టోగతా కలిసి బుతుపవనదేశాలను 
(పపంచం ఆంతటిలోకీ అత్యంత ఉత్పాదకపడేశాలుగా మారుస్తున్నాయి, 

బొంల్అకౌంళయులు వ్యాపారపవనక్షేత్రముల దియటిఅంచులు (సమశీతోష్ట 

మండలప్ప అంచులు సాధారణంగా పొడిగానూ, ఉష్ణో గతాపరాసము (range) 

అధికంగా కలిగిన్నీ ఉంటాయి, ఎడారులకూ, నమశీకోష్టారణ్యాలకు మధ్యస్త మైన 
వనసంపద కలిగిఉంటాయి. ఆగ్నేయరష్యా, నై బుతిజసియాలలోవి “సైవ్హీలు”, 

మధ్యఅ మెరికాసంయు క్రరాష్టా?లలోని “౯ వయారీలు”” వంటి పచ్చికబయళ్లు 

కనిపి సాయి. 

నళ లోన్దమండోల ీతోన్హన్థితులు  ఉత్తరసమశీతోష్తమండలంలో చ|క్రవాతముల 
చేత వాతావరణం సంకుభితం అవుతూ ఉంటుంది. ఏడాదిపొడుగునా వర్షపాతం 

సుమారుగా సరిసమానంగా ఉంటుంది. ఈ మండలంలో అరణ్యాలు అధికం; 

ఉత్తరానకన్న రక్షిణాన చల్లదనం అధికం. 

ఆర్వబోక్ కీతోన్హన్థితులు = “ఆర్షర్మాత్రి సూర్యుడు” ఉండే సమయంలో, అంతే 

ఆర్కిటిక్ వృ త్తంలో వేనవిలో చల్లని తేమగల శీతోషపితి, తరుచు వకపాతం 
అటి (ag) రాఖి లిల్నే 

ఉంటుంది. నేల తరుచు చిత్తడిగా ఉంటుంది. సూర్యుడు అన్తమించి, మళ్ళీ 

వసంతంవరకూ సూర్యోదయంకాని శీతాకాలంలో నేలఅంతా హిమంకతోనూ, 
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వము[దం మంచుమయంగానూ ఉంటుంది. గడ్డకట్రిన మాస్ (0033) తో విండివ 

ఆర్కిటిక్ ప్రాంతపు చిత్తడినేలలను ““€ం(డాల” ఆంటారు. 

హిందూదేశపు శీతోషసితి 
ణి 

భారత దేశంలో అనేకరకాల శీతోష్టసితులు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి పంజాబులో 

వేసవిలో చాలా వేడిగానూ, శీతాకాలంలో చాలా చలిగానూ ఉండి మహాదేశీయ 

వాతావరణం కనిపిస్తుంది. కేరళలో ఏడాదిపొడుగునా ఉష్షో గతాఆర్షృితలలో అస్తే 

భేదంలేవి సాగరీ చు శీకోష్షస్టితి కనిపిస్తుంది. ఉత్తరాన అస్సాములో తేమ అధికం, 
నడమటను రాజస్థాన్ ఆర్షృహీనంగా ఉంటుందీ. థార్ ఎడారిలో సగటుసాలు 

వర్షపాతం [18 సెం.మీ. కన్న తక్కువ; అస్సాములోని చిరపుంజిలో 

1080 సె.మీ. కంపే ఎక్కువగా వక్షం కురుస్తుంది. 

భారత దేశపు శీతోప్తస్తితి చాలావరకూ మన భౌగోళిక మైన ఎల్ల లకు దియటగల 

పరిప్టితులమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి, శీతలక్యమూ, వాన, 

హిమపాతమూ కలగడానికి తూర్పున మధ్యధర్మాపాంతంలో ఏర్పడే అరోపీడన 
వ్యవస్థలు కారణం. ఆల్లాగే వేసవి బుతుపవశాలలో వక్ష వితరణము దకీణ 

ఆసియా, హిందూమహాసము[దము, చైనాసముద్రముల (ప్రాంతపు పీడన 

ఉష్ణో గత లమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 

పాందూదేశ శీతోస్తస్తికుల ముఖ్యలక్షణం బుతుపవనములు అనదిడే ముకు 

భేదములు కలుగుతూఉండడం. శీతాకాలంలో భారతదేశంమీదుగా వీచే గాలులు 

సామాన్యంగా భూమిమీదనుంచి సముదంమీదకు ప్రమాణంచేస్తాయి. వీనిని 

ఈకశాన్యబుతుపవనములు అంటారు. హిమాలమాలు అడ్డుగా ఉండడం వేత 

ఆసియాఖండపు శ్రీకలవాయువులు హిందూదేశంలోకి అడుగు పెట్ట చేకుండా ఉన్నాయి. 

ఉత్తరహిందూదెశంలోని ఉపఉిస్తనమండల ఉన్నకపీడన (ప్రశాంత ప్రదేశాలలో 

(ప్రభవించిన గాలులవల్ల దింగాళాఖాతము, అరేబియానము. దము, హింమామహో 

సముద్రము (ప్రభావిశములు అవుతాయి. ఈ గాలుఐ భూమిమీద పుట్దడంచే త 

పొడిగాఉంటాయి. వేనవిలో సముద్రంమీవనుంచి భూమిమీదికి గాలులు వీస్తాయి. 

ఈ గాలులను నై బుతిబుతుపవనాలు అంటారు. ఇవి సమ్ముదంమీద పుట్టడం చేత 
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'తేమగాఉండి, వర్షాలు తరుచు కురుస్తాయి. శీతాకాలంలో మధ్య దక్షీణ ఆసియా 

భూఖండములు ఆదే అక్షంశమువద్ద పపిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్ర ప్రాంతాల 

కన్న 8__14° సెంట్నిగేడు చల్లగానూ, వేసవిలో భూభాగం సముద్రంకన్న 

ర__6° సెంటి గేడు వెచ్చగానూ ఉంటుంది. ఈ భేదములే బుతుపవనములకు 

ముఖ్యకారణం. 

భారత దేశ భౌతికలక్షణాలు తక్ శీకోప్టస్టికిమీద గొప్ప! ప్రభావాన్ని కలిగిఉన్నాయి. 

పడమటికనుమలకు, అస్పాంకొండలకు, హిమాలయాలకు పవనఅభిముఖదిళలో 

విశేషంగా వర్షపాతం జరుగుతుంది. _భారతీయద్వీపకల్ప పీఠభూమిలోనూ, 

గంగామెదానంలో నూ వర్షపాతం మధ్యస్థంగా ఉంటంది. దతీణసంశజాబు, పళ్సిమ 

రాజస్థాన్ లు చాలా పొడిగా ఉంబాయి. 

* 3౩ నందిసమయాలు 
1 

Ex ముఖ్యమెన బుకువవససమయాలు రెండింటికీము 
“మ 

న నై బుతిబుతుపవనాలు ఆర ౦భమయ్యేముంము, అంతమమయ్యుముందు వెచ్చని శీతోష్ణ 

ప్టితి ఉన్నాయి, కనుక ఇఎడియా గో నాలుగు ముఖ్యమైన బుతువులను గు ర్రించ 

వచ్చు :___ 

(1) శీశ్రాకాలం._-కి సెందకు నుంచ ఫ్ ఫదివరి కాకు 

(2) వేసవి__మార్చి నుంచ మే పగ్్రా. 

(క) వై నె బుతిబికుపవనకాలము __జూన్ నుంచి సెపెంబకు ఇరకూ. 
టె లో 

మ 1 (4) తిరోగ:ఏన చైః యుతి బుతుపవనకాలమ ఆక్ 

న్కూ, 

జరు నుంచి నవంబ 
౯౮ శ్ 

1. లీతాకాలం: ఈ కాలం డిసెందిరులో (ప్రారంభమవుకుంది. ఆసియాలో 

అత్యల్ప ఉష్టోోగత ఉండే జనవరినాటికి ఈశాన్య బుకుసవనములు భారత దేశపు 

భూసము[ద్రప్రాంతములమీమగా వీచుతాయి. నిక్కలాకాళము, చక్కని వాతావరణ 

ప్దితి, మందమైన ఉ త్రరపవనాలు, అల్పమైన ఉప్ప గతాఅర్దితలూ. ఇవీ డీసెందిరు 

నుంచి ఫ్మిబవరివరకూ ఇండియాలో కనబడే వాతావరణ లక్షణాలు. అప్పుడప్పుడు 

చ్మకవాత అపనమ్నతలు (69౫౦910 6607653100) ఏర్పడి, ఉ త్తరభారత దేశంలో 

పడమటినుంచి తూర్పుకి (పయాణంచేసి. పంజాబు మైదానాలలో వశేషహిమపతనం 
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. కలిగిస్తాయి. పాధారణంగా ఈ బుతువుకో వానలు ఇండియా వా యవ్యదిశ లో 

అధికంగానూ, దక్షిణాన తూర్పున తక్కువగానూ కురున్తాయి, ఉస్షో_గత తూర్పు 

దక్షిణ (పాంతాలకన్న వాయవ్య(పాంతాన తక్కువగా ఉంటుంది. 

శీత లవాతావరణానికి ప. జరివరినెలలో ఇండియాలో శీతాకాలపు సగటు 
లో 

పరివితులు ఎలా ఉంటాయో 14వ చితపటంలె చూపదిడింది. 
ది భా 

౨ బేనవికొలం : మార్చినుంచి మెదవఠహా ఉ తఅరపాందూ2శంలొో అవి నాం 
pan] ww మో 

నూ, డే నూ ష్ల్షీగత పెరు త్తు గారివ తికి తగుతుంద. శం క్రో గానూ, బెగంగా ఉప్నిగత పె గుతుంది, గారివ త్తిం తగుతుంద. ఈ నెలల్ 
Nn 

Bois టో : ఉజో గత తగుకుందచి, మారి*లో దక్ ను 
ళా ద్ గ స రా 

పీఠభూమిలో సగటిడెళ ఆత్యున్నతొడ్డో గత 88 సింది గెడుచేర, గుజరాతు, 
జ్ గ 1 = న్ వ. = న 

మధ్య్నపదెక్ లల ప ర సంత సమక సభలు. ముతో 
జూ _ 

ఉ తరహిందూవేశింలో ముఖ్యంగా వాయవ్యువశలో ఉన్న కార్మి పాంతంబో 
ii ate క్ 

ఆక్యున్నత్ షో గత శక సెంటిగశుకు పైదిడి ఉంటుంది; దుమ్ము అభానులు 
me es పా 

కష నల న న 
తరుచుగా సనూఉంటాయి. దావా. రా తదేశంసుంచి ఛోటాగాగహూదివర కూ 

ఆత్యల్పపీడన ప్రదేశం చె నరించి ఉంటుంద... దీనివల్ల పళ్చిమబెంగాక్ తీరంలో 
లాట 

” 
(ఎ తి ~ . గ 

తకిఆపవకఃి దొంబాయితీకం-" వాయన్యపవనాలూ పిచ్కి ! ఎడపోతగా వాన 

పవనాఎవ Nv we. 75) టారాడొలఐత ఉద్భుజ౦గా ఏఎ అపావనషాని 
. హో జ ర 

కలిగినా 
అడ 

ఈ బుతువుకీ (ప నిడిఆయిన ఏపిల్ లొ సగటు దాతావస్ ఉపరిసిత ఎల్లా 
[యా 

ఉంటుందో 15 వచి, (తపటంలో చూపబడిండి. 

వ్ నైబుల మితువఎనకాలము = మే మాసాంతంలో, పశ్చిమరాజస్థాన నుండీ 

పళ్చిమబెంగాలువర కూ అల్పపీడన పదెళ ౦ విస్తరించి ఉంటుంది, భూమధ్య రేఖకు 

దక్షిణంనుంచి ఉత్తరదిశగా ఆగ్నయవ్యాపారపవనాలు బంగాళాభాతంలోకీ, 

ఆరేవియాసము[దంలోకీ వన్తాము; భారతభాఖభాగంమీపి వాయుపరిసంచర ణంవల్ల 

ఇవి (పభావితములయి, భూభాగంమీదికి నై బుతిపవనములుగా మళ్ళింపబడుతాయి. 

వీటివల్ల చల్లని తేమకలిగిన నై బుతి బుతుసవనములు (ప్రభవిస్తాయి. 
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వ్లైబుతి ముకుపవనములు కేరళతీరపాంతంలో జూన్ మాసారంభంలో 

వర్షిస్తాయి. ఈ బుతుఎవనాలు (క్రమంగా ఉత్తరాభిముఖంగా కదిలి జూన్ మాసాం 

తానికి భారతదేశం ఆంతటా విస్తరిస్తాయి. భారతదేశానికి జూన్, జూలైలు ఆతి 

ముఖ్యమైన మాసాలు. ఏమంటే ఈ రెండునెలలలోనూ పడిన వర్షపాత వితరణముల 

మీద వ్యవసాయం. ముఖ్యంగా ఆధారపడి ఉంటుంది. 

బింగాళాభాతంనుండి ఉత్తరంగా దిర్మావెపు కదిలిపోయే ఈ బుతుపవనాలలో 

కొంతభాగం అరకాన్ కొండలవల్ల పశ్చిమంగా గంగా మైదానంవైప్పుకి మళ్ళింవ 

దిడతాయి; కనుకనే ఇక్కడ బుతుపవనాలు నై బుతిదిశనుంచికన్నా దక్షీణంనుంచి, 
ఆగ్నేయంనుంచి అధికంగా వీసాయి. బెంగాలులోని డెల్పాతీరాన్ని దాటినతరువాత. 
బుతుపవనాలు అస్సాము, చిట్టగాంగు కొండలమీదికి తరుమబిడి, ఆ (పాంతంలో 

విశేషంగా వర్షి సాయి, బుతుపవన పవాహంలో కొంతభాగం పళ్సిమావికి 

హిమాలయ గ్రేణివల్ల మళ్ళింపదిడడంవల్ల , తత్పర్వత ఆధోసానువులవద్ద పిక్కిమ్ 
మండి కాశ్మీరందాకా ఈ బుతువులో కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తాయి. 

_ అరేబియాసముద్రాగతమైెన నై బుతి బుతుపవనములు పడమటికనుమలడచే 
అడ్డగింపదిడడంవల్ల, ఈ కనుమలకు పశ్చిమాన తీర పాంతంలో విశేషంగా వర్షం 

కురుస్తుంది. కనుమలను దాటినతరువాత బుకుపవనములు దక్కనుపీఠభూమి 

మధ్య(ప్రడేశ్ లమీదుగా సాగి, దింగాళాఖాతంమీదనుంచివచ్చిన బుకుపవన(పవాహా 

లతో కలుస్తాయి. ఆరేబియాసముద్రంతాలూకు మరొక బుతుపవనశాఖ సౌరాష్ట్ర, 
కచ్ తీరములనుదాటి రాజస్థాన్ లోని ఆల్పజలక ప్రాంతా లమీదుగా జారి ఆరావళీ 

పర్వతాలను చేరుకుంటాయి. తూర్పుపంజాబును చేరుకున్నాక ఈ పవనములణు 

బంగాళాభాతంమీదుగావచ్చి, పళ్చిమానికి మళ్ళింపదిడ్డ పవన్మప్రవాహాలతో కలిపి, 
పళ్చిమహిమాలయృప్రాంతంలోనూ, తూర్పుపంజాబులోనూ, తూర్చురాజస్థాన్ 

లోనూ సుమారుగా వర్షిస్తాయి. 

సాధారణంగా, నై బుతి బుతుపవనములశ క్రీ, దానితాలూకు వర్షపాత మకా 

జూన్ నుంచి జూలై వరకూ పెరిగి, ఆగస్టులో ఇంచుమించు స్పిరంగా ఉంటుంది. 
సెపైెంబరు రెండవవారంలో బుతుపవనములు ఉ త్తరహిందూగేశంనుంచి 

తిరోగమిస్తాయి. 
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జూలైలో సగటు వాతావరణపరిస్టితులను వివరించే 16 వ చిత్రపటములో 
వె బుతి బుతుపవన తొలిలక్షణములు చూపదిడ్డాయి, 

4. తిరోగమన నై మితీ బముతువవనకాలం : శీతాకాలపు పొడివాతావరణం ఏర్పడ 

డానికి అనువెన సంధికాలం అక్టోదిరు, నవందిరు మాసాలు. ఈ కాలంలో ఉత్తర 

హిందూదేశంలో పొడివాతావరణం ఉంటుంది; కౌని, మదాసురా ప్రపు తీర ప్రాంతాల 

లోనూ, ద్వీపకల్పపు ప్రాగర్ణభాగంలో నూ ఈలాన్యూముతువవనములు అనే పేరిట 

సాధారణంగా వర్షాలు పడతాయి. చక్రవాతపు తుఫానులు తరుచుగా బంగాళా 

ఖాతంలో ఏర్పడి, ద్వీపకల్పపు తూర్పుతీరంచైెపుగా సాధారణంగా ప్రయాణం 

చేస్తాయి. 

అకోదిరునెలలో పాధారణంగా కనబడే వాతావరణపరిప్టితులు 17వ చిత్ర 

పటంలో చూపబడ్డాయి. 



ఇరువదొకటవ (ప్రకరణము 

నీకోషసితి ననుసరించి వృక్షసంపద 
కాథి 

వృక్షసంపద రకాలు 

ఒక(ప్రాంతంలోని “బ్య శ్షనంవద్? అనగానే, చెటు, మొక్కలు, గడికూడా చేరి 
౧౧ G 

ఆ(పడేశానికి కిర్! (పత్యేకధర్మాన్ని రూవొందినాయి, అడవులు, పచ్చికవీళ్లు. 

ఎడారులువంటి వృక్ష ఆవరణములనుబట్లి వృక్షసంపది నిరీ తమవుతుంది. ఈ రక 
ఈం. కొ 

రకాల వృక్షసంపదలు గీతగీసినట్లు పరు వేము” ఉండక, ఒకదానితో ఒకటీ కలిసి 

పోతూ విడదీయకానివిగా ఉంటా.ని. ఒకరకఎనుంచి మరేరకానికి జరిగే శ్రమ 

పరిణామం ముఖ్యంగా సంవశ్నరందుద సరాసరి అనా తదితర అముబిదే నుబట్టి 

ఉంటుంది. వృక్షసంపద ఉట్ట౫ల గుబిట్టి కూడా చాదుతుంది సప 

వాతావరణస్పితికీ, వృక్షసంపవకుగల సంబంధం చాలా బుఖ్యచునది. పెరుగు 

దలకు కావలసిన a గత నిరీతమయాః5, వృ కౌభినృద్దికి ముఖ్యమైనది 
జా హా ద్ న్ రాం 

వర్షపాత మే. వర్షపాతం ఆధికంగాలేని (ప్ర-కాలలో, బెట్టకాల ము ఎంత దీర్హంగా 

ఉంటుందన్న విషయంమీ తం యటం 7 రనకంరపద ఆధారపకి ఉంటుంది. బెట 
స్ (శ) 

బుతువు టి పెదచెబుగల అడస్పులు తరిగి చిటడవులు, పచ్చికలీళ్లు, 
యు యా యు vw గొ క్ ౧ 

ఎడారులు ఎర్భడుతాయి. 

వివిధవృక్షజాతుల వితరణము శ్రీ 3 “'షస్థితిమండలములమీద ఆధారపడిఉంటు౨ది. 

గిరిపాదంనుంచి శిఖరంవైపుకి పోడూఉంచే శీతోస్పప్టికిభేవములవల్ల వృక్షజాతు 
లలో భేదాలు కనబడతాయి కనుక కొండపైకి వెళ్ళిన కొద్దీ కనదిడే వృక్షవిభెదాలు 
భూమధ్య రేఖనుంచి (ధువములవై పు పోయినపుడు కనబడే వృక్షవిభేదాలను 

గుర్తుకు తెస్తాయి. 

అడవుఇలో ముఖ్యంగా కలపనిచ్చే చెట్లు అధికంగా ఉంటాయి. అడవిలో 

చెట్లు బహుదగ్గరగాఉండి వాటికొనలు ఒకదానికొకటి ఒరుసుకుంటూ ఉంటాయి. 
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శట్టడఛులలో పొడుగుపాటి చెట్లకుమధ్య పొదలు పెరిగిఉంటాయి. పెద్దపెద్ద చెట్లు 

తక్కువగానూ, చెదురుమదురుగా తక్కు_వజాతిచెట్లతోనూ, పొదలతోనూ, గడ్డి 

తోనూ కలిపిఉండే (పదేశాన్ని న 9బ్ (scrub) ఆంటారు. అవలురాల్ఫే 

వృక్షములు (deciduous), నదావారితవ్యక్షములు (evergreen) ఆవి వృక్షములను 

రెండురకాలుగా విభజించవచ్చు. వర్హసాతీవృక్షముల ఆకులు కొన్నిబుతువులలో 

రాలిపోతాయి. సదాహరితవృక్షముల ఆకులు (క్రమేణా రాలిపోతూ ఉంటాయి గానీ 

అన్నీ ఒకేసారి రాలిపోవు. ఆకుల ఆకారాన్నిబట్టికూడా వృక్షములను విభజించ 

వచ్చు. కొన్నిచెట్లకు సూదుల్లాంటి ఆకులు ఉంటాయి, వెడల్పాటి ఆకులుగల 

చెట్లనన్నిటివీ వర్ష పాతీవృ క్షములుగా పరిగణించడానికి లేదు. వెడల్పాటి ఆకులుగల 

చెట్లలో ఎక్కు వభాగము సదాహరితములు. ముక్కో_ణాకారపు ఆకారంలో ఉండే 

చెట్లఅకులు సూదుల ఆకారంలో ఉంటాయి, 

ముఖ్య అటవీమ౦ండలములు 

నమలణీతోప్త అరశ్యాలు : అత్యధికోష్టశగలమాసంలో 10° సెంటి (గేడు సమతాప 

శేఖకు సంబంధించిన క్షేత్రంలో (వర్షపాతం తగినంతగా ఉండేచోట) ఇంచుమించు 

అంతటా అరణ్యాలు విస్తరించి ఉన్నాయి. సమశీతోష్టమండలంలోవి వెచ్చని 

(వదేశాలలో చెట్లకు వెడ లైన ఆకులుంటాయి. ఎండతగులుతూఉన్నప్పుడు 

స్వేచ్చగా (పచాలనం {transpiration} చేయగలవు ఈ అకులు. అటువంటి చెట్లు 

శీతాకాలంలో బయటికిపోయే నీటిని తగ్గించడానికి ఆకులను రాలుస్తాయి. వీటిని 

వర్షపాతులు అంటారు. ఎల్మ్, ఆర్తి, ఓక్ వృఠొలు వీటికి ఉదాహరణలు. 

సమశీతోష్తమండలంలో చల్లనిప దేశాలలో మరుద్భిదీయ (౫౯౦౧1౪౦) వృక్షాలు 

పెరుగుతాయి. శంఖుఆకారపు వృషెలు ఈ జాతివి. వీటి ఆకులు (పచాలనం 

తగ్గించడానికి ఆనువుగా ఉంటాయి. కనుక వీటిఆకులు శీతాకాలంలోకూడా రాలి 

పోవు. వెడల్పాటి ఆకులుగల చెట్లు పెరుగలేని ఎత్రైనచోట్లకూడా ఇవి పెరుగ 

గలవు. పైన్, ఫిర్, సెదార్, సై(ఫస్, జూని ఫెర్, స్పూఏస్ మొదలై నవి 

శంఖాకారవృక్షాలకు ఉదాహరణలు. వీటిఆకులు సుమారుగా సూదులఆకారంలో, 

మెతువుగా ఉంటాయి. శంఖాకారవృకొలు శీతలమైన సమశీతోష్టమండలంలో బాగా 

"పెరుగుతాయి. ఉత్తర ఆక్షొంశాలలో ఆత్యల్ప ఉష్ణో( గత లవర కూ ఇవి పెరుగుతాయి. 

G—18 



£94 భారత దేశపు భౌతిక భూగోళం. 

గట్టిదారువుగలిగిన వర్షపాతీవృక్షాల్మకింద చిన్నచిన్న పొదలు పెరుగుతాయి. 

కౌనీ, శంథాకారవృక్షెలకింద ఇంచుమించు ఏమీ పెరుగవు. శంఖథాకారవృకెలు 

వామాలయాలలో అధికంగానే కానవస్తాయి 

ఉప్ప మండ లారోశ్యాంలు = భూమధ్య రేఖామండలంలో అవిచ్చిన్నంగా అధికోష్టో 

(గత, విశేషవర్షపాతము ఉండడంచేత పల్ల పుభూములలోను, లోయలలోనూ 

దట్టమైన అరణ్యాలుంటాయి. నియమితంగా తగినంత సీరు వేళ్ళకు అందుతూ 

ఉండడంచేత పెరుగుదల నిరాటంకంగా ఉంటుంది. కనుక ఇక్కడి వృత్తులు 

అవావార్షితములు (berennial) గా ఉంటాయి. అంటే అవి ఒక ఏడాదికంటే 

ఎక్కువసంవత్సరాలు (బతికి పెరుగుతాయి. బహువార్షి కములలో పెద్రచెట్లు ముఖ్య 

మెనవిం కనుక, నీదు పుష్కలంగా లభించే ఉష్పమండలంలోనూ, సమశీతోస్ట 

మండలాలలోనూ అరణ్యాలు అధికం. కేరళరాష్ట్రంలోని కొన్ని భాగాలు 

ఈ లక్షణాలను (ప్రదర్శిస్తాయి. ఆర్ధికంగా లాభదాయకములై న వృక్షములలో 

రబ్బరు, దారువుకు (సపిద్దమైన ఎబొనీ, మహోగనీ, రోజ్వుద్వృక్షాలు ముఖ్య 
మెనవి. అల్లుకుపోయే తీగలు (వీటిని వియానాలు లేక మహాలతలు అంటారు) 

ఈ అరణ్యాలలో అధికం, తాటివంటివృకెలు (pais), అరటిచెట్లు, వెదురు 

పొదలు, ఆర్కిడులు, సై కాడులు, స్కూ) పై నులు మొదలై నవి పెరగడానికి 

ఈ శీతోష్షస్టితి అనుపుగాఉంటుంది. సుగంధ(ద్రవ్యాలనిచ్చే చెట్లు ఆంచి జాజికాయ, 

'అవంగాలు, దాల్చినచెక్క మొదలైనఎ ఇక్కడ (ప్రత్యేకంగా పెంచదిడుతాయి. 

ననానాలు = పొదలగడ్డి కల ఆడవి ఉష్ణమండలారణ్యాలకూ, వ్యాపార పవనక్షే[త్రాల 

లోని బెట్రగానుండే ఎడారులకూ మధ్యస్థంగా తక్కువ వర్షపాతమూ, (కమఆను 

వర్తితమైన (regularly recurring) బెట్టబుతువులుఉండే (పదేశాలు ఉన్నాయి. 

అట్టి (ప్రదేశాలలో చెట్లు చెదురుమదురుగా ఉంటాయి. వాటిస్టానే బీకోవార్డి కములు 

(annuals) అయిన శాఖీయపాదసములు (herbaceous plant) పెరుగుతాయి. 

ముఖ్యంగా, పాదసములు వర్షాకాలంలో మాత్రమే చురుకుగా పెరిగి, వానాకాలం 

పూ_ర్టిఅయెసరికి బెట్టబుతువుకి తట్టుకో గల గింజలనుగాసి, దుంపలను (tubers) 

గానీ, కందికలను (bUlbs) గానీ ఉత్ప త్తిచేసాయి. ఆ మొక్కలు చచ్చిపోతాయి 

కాని, వాటివి త్తనాణు, కందికలు మొదలై నవి (బితికేఉండి, తడి తగిలినప్పుడు 
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మొలకెత్తుతాయి. శాఫీయపాదపములలో గథిజాతులు (g705565) విజయవంతంగా 

పెరుగుతాయి. ఈ రకమైన శీతోష్టస్టితిగల (ప్రదేశాలలో ఈ గడ్డిజాతులు అధికంగా 
పెరుగుతాయి. బెట్టఅరణ్యాలలోనూ, చిట్టడవులలోనూ గడ్డిజాతులు అధికంగా 

పెరుగుతాయి. సవానాలు అనబడే (పదేశాలలో ఇవి ఎక్కువభాగం ఆక్రమించి 

ఉంటాయి. “సవానా” అనే మాటకు అసలు అర్థం వృక్షవిహీనమైన మైదానము 

అని, 

వబ్బి క జీబి వ్ పచ్చికబీళ్లలో బహువార్షి కగడ్డిజాళులు నేలఅంకటా ఇంచుమించు 

అవిచ్చిన్నంగా వి_స్హరించిఉంటాయి. రష్యాలోని సైవ్బీల్కు అమెరికాలోని 

(వయారీలు ఇటువంటివే. వేసవికాలంలో నిర్ణలత్వం అరుదుగాఉండే ఖండనుధ్య 

భాగంలో ఈ పచ్చికబీళ్లు అధికంగా అభివృద్ది చెందుతాయి. 

భారతీయ ద్వీపకల్పంలోని కొన్నిభాగాలలో శీతోష్టస్టితి పచ్చికబీళ్లు "పెరగడానికి 

అనువుగాఉంది. వర్షపాతం అధికంగానూ, శీతాకాలంలో చలి తక్కు_వగాఉండే 

సాత్పురాజిల్లాలలోనూ, సీలగిరికొండలలోనూ, పళ్చిమదక్క-నులోనూ, షిల్లాంగు 

పీఠభూమిలోనూ మంబి వబ్చికబీవ్ల ఉన్నాయి. 

తినడానికి పనికివచ్చే గింజలనుయిచ్చే గడ్డజాతులను “తృవాధాన్యూవు. (cereals) 

మొక్కలు" అంటారు. ఇంతటి ముఖ్యమైన ఆహారధాన్యాలు ఈ సచ్చికవీళ్ళల్లో నే 

ఉత్ప త్తిఅవుతుంది, గోధుమకన్న వరికి అధికోష్టోగత, ఆర్ద్రత కావాలి. కనుక, 

ఇండియాలో వరి ముఖ్యంగా గంగ, గోదావరి, కృష్ణ, కాపెరివంటి నదుల డెల్లా 

భూములలో పండించబడుతున్నది. దక్క-నులోని బెట్ట ప్రదేశాలలో ముఖ్యంగా 

జొన్నలులాంటివి పండుతాయి. మిగిలిన పరిస్టితులన్నీ అనుకూలంగా ఉంటే 

గోధుమపండే మండలము ముఖ్యంగా 40*__52° అకాంశములమధ్యన ఉన్నది. 

అయితే మండలానికి ఉత్తరాన, దక్షిణానకూడా గోధుమపంట పండించకుండా 

పోవడంలేదు. బార్లీ ఇంతకన్న విశాలమైన మండలంలో _ (ధువములవై పూ, 

భూమధ్య రేఖవై పూకూడా _ పండుతుంది. గోధుమలుపండే మండలానికి ఉత్తరాన 

ఓట్సు పండుతాయి, దక్షిణాన మొక్కజొన్నలు పండుతాయి, 

సమశీతోష, శీతలమండలాలలో అరణ్య(ప్రాంతాలకు అనువాతదిశలో పచ్చిక 

వీళ్లు పెరిగిన'కే, ఈ పచ్చికవీళ్ల కు భూఖండపుదిశలో చుట్టుపక్కల ఉన్నత భూమి 
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నము్రానికి దూరంగా ఉండిన కారణంచేత వీచే పవనాలను శోషించడంచేత 

ఎడారులు ఏర్పడ్డాయి. 

ఎడౌరి వనోనంవద్ో : ఎడారిపరిస్టితులలో ఆర్ద్రత స్వల్పంగా ఉండడంచేత నేల 

అంతటా పాదప పరివృత మై ఉండదు. కొన్ని ఎడారులలో తేమ స్వల్పాతీస్వల్పం౦ 

కావడంచేత మొక్కల పెరుగుదల ఇంచుమించు ఏమీలేకుండా ఉన్నది. కొన్ని 
ఎడారులుమ్మాత్రం తత్స్పా9ంతానికి విశిష్టమెన పాదపములను కలిగిఉన్నాయి. అసలే 
నీరులేని ఎడారులు చాలాతక్కు_వ. సటములలో ఎడారులుగా చూపబడిన (ప్రదేశా 

లలో చాలాభాగం వనసంపదదృష్టా ఉపఎడారులు మాత్రమ. ఈ (ప్రాంతపు 

వనసంపద లక్షణం ఏమిటంటే అక్కడక్కడా చెదురుమదురుగా మొక్కలు 

కానరావడం. 

వ్యాపారపవనక్షేతంలో ఉన్న భూమిలో సగంపైగా ఎడారులే. అక్కడ పెరిగే 
కొద్దిపాటి మొక్కలూ మథద్శ్భిదికములు. అందే అనావృష్టి పరిస్థితులకు తగినట్లుగా 

(పచాలనం సాధ్యమైనంత తక్కువ ఉండేటట్లుగా ఆకులు కండకలిగి, తోళ్ళలాగా 

నూగుకలిగి, మెనపుపూతకలిగే సూదుల్లాగా చీన్నవిగానూ, అసలే లేకుండానూ 

ఉంటాయి. ఎడారుల పొలిమేరలలో వర్షపాతం కాస్త మెరుగ్గాఉండేచోట కసింద 

వంటి ముళ్ళమొక్కలు ఎక్కువ. ఒయాసిస్సులదగ్గరా, నదీతీరములదగ్గరా 

ఖర్జూరవృకులు "పెరుగుతాయి. 

పంబజాది, రాజస్థాన్ లల్ ని అల్పజలక(పాంతాలను థార్ ఎడారి అంటారు; 

కాని ఈ (ప్రాంతపు ఉపరితలను, వనసంపదను తరిచిచూ స్తే ఈ (ప్రాంతం 

సామాన్యార్గంలో ఎడారికాదు అని తెలుస్తుంది. దీని తూర్పుభాగంలో తేమ కాస్త 
అధికంగానూ, ఇసుక తక్కువగానూ, సైప్పీలవంటి వనసంసదను కలిగిఉంటుంది. 

భారతీయ వనసంపద 

ఈ (పకరణంలో ఇంతకుముందు వేరువేరు శీకోష్షస్టితులుగల (పొంతాలను 

గురించి చెప్తూ, ఆ యా పరిస్థితులలో ఇండియాలో పెరిగే వృక్షసంపదనుగురించి 

అక్కడక్కడ (పస్తావించాం. ఇప్పుడు ఇండియాలోని ముఖ్యమైన వనసంపదగల 

(పాంతాలు కు పంగా వరి ౦పబిడుతాయి. 
గొ ని 
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ఇండియా $8°4' ఉ త్తరఅకెంశానికీ 87°6' ఉ త్తరఆక్షొంశానికీ మధ్యడఉండడం 
చేత అక్షంశకవి_స్తరణ (latitudinal spread) తగినంతగా ఉంది. కనుక 

ఉష్లోగతాపరిస్టితులలో కూ డా అధికమైన విభేదాలు ఉన్నాయి. బాన్నత్యంలో కూడా 

విభేదాలు అధికంగానే ఉన్నాయి. సముదమట్టంనుంచి (పపంచంలో అత్యున్నత 

మైన పర్వతాలవరకూ వివిధజొన్నత్యాలు ఉన్నాయి. కనుక సముద్రతీర పాంతాలకీ 
పర్వతా(గ్రాలకీ మధ్య ఇండియాలో ఉష్ణమండల శీతోష్షస్థితినుంచి ఆర్కిటిక్ 

శీతోప్టస్టితివరకూ అన్నిరకాల పరిష్టితులూ కనిపిస్తాయి. మైదానాలలో అవిచ్చి 

న్నంగా వనసంపద అభివృద్ది అపుతూఉం "టే నిగ ౦తర హిమసరిచ్చిన్న మైన 

హిమాలయపర్వత్నాగాలమీవ అసలు ఏ మొక్కలూ పెరుగకుండా ఉన్నాయి. వర్ష 

పాతమూ, ఆర్ష్నతా రాజస్టాన్ ఎడారిలో అత్యంతస్వల్పమైఉండ.7 అస్సాం కొండ 

లలో అత్యధికంగా ఉన్నాయి. అస్పాములోని చిరపుంజి 1080 సెం. మీ. సొలువర్ష 

పాతంకలిగి (ప్రపంచంలో కెల్లా అత్యధి కార్డరితగల (పదేశంగా పేరొందింది. 

సాపేక్షంగా అల్బవర్షపాత ఆర్ల్షృతలదృష్యా దక్కను, సింధుమైదానము. 
ంచ్నె డా ల — 

పడమటిహిమాలయములకీ మలబారు, దిగువ గంగామెదానము అస్సాము, తూర్పు 

హిమాలయాలకీ భేదం ఉంది. హిమాలయములలో ననసంపదాలక్షణములను 

నిర యించే ముఖ్యాంశం 'బొన్నత్యంి లేదా “ఎతు”. 
లు వాల 

మలవాడ (పొంలోం = ఈ పాంతం ఆఅత్యఛెక ఆర్ష )తకలిగిన (వర్షపాతం 

200 సెం.మీ. కన్న ఆధికం) పర్వత ప్రదేశం. భారతీయ ద్వీపకల్పావికి పడమటి 

తీరానికి సమాంతరంగా విస్తరించిఉంవి. ఒక్క ఉత్తరానతప్ప పడమటికనుమలు 

చాలాచోట్ల చదునై నతీరంనుంచి ఒక్కసారిగా పైకిలేస్తాయి. వీటి పడమటి 

చరియలు సదాహరితసాందారణ్యాలతో కప్పబడిఉంటాయి. అనేకరకాల తాళ 

వృతొలు ఉన్నాయి. వాణిజ్యసన్యములలో ముఖ్యమైనవి పోక, కొద్బిరి, తాడి, 

మిరియం, కాఫీ, టీలు. రబ్బరు, జీడిమామిడి, యూకలిప్టస్లను అనువైన 

(ప్రదేశాలలో విజయవంతంగా సండి స్తున్నారు. (ఆధి కొర్ద్రుత్నాపదేశాలలో రబ్బరు, 

తీరంవెంబడిని జీడిమామిడి, నీలగిరి తదితర పర్వతాలలో యూకలిప్పసు), 

మలబారు ఆర్థికవ్యవస్థలో కొబ్బరి ముఖ్యపాత్ర వహిస్తుంది. ఈ చెట్లు తీర 

(పాంతపు లాగూనులవద్ద, కాలువలవద్ద విరివిగా పెరుగుతాయి. 
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అస్సాము (ప్రాంతము = ఈప్రాంతంలో చాలాచోట్ల వర్షపాతం 200 సెం. మీ. 

దాటుతుంది, వనసంపద దిహుసమృద్దిగా ఉంటుంది. టీ, ఇతర సస్యాలు పెంచ 

బడని లోయలలో సవానారకపు తృణాలుగాని, నదాహరితసాం[దారణ్యాలుగాని 

ఉంటాయి. 

అస్సాము ప్రాంతపు పర్వతారణ్యాలు _ ఒక్క ఆలై) నుమండలం లేకపోవడం 

మినహాగా _ తూర్పుహిమాలయ(పాంతారణ్యాలను పోలిఉంటాయి. ఈ పర్వతా 

'రణ్యాలను స్థూలంగా మూడుర కాలుగా విభజించవచ్చును. సదాహరిత ములు, 

వెడల్పాటి ఆకులుగల అడవులు, పైన్ వృకారణ్యాలు, అస్సాములోని పర్వతా[గ 

ములయందు నీలగిరిలోలాగే పచ్చికబీళ్ల, పొదలు, వృకొలు (నీలగిరి జాతి వే 

ఉంటాయి. 

తూడ్చ పామాలయ (వొంతమి + సిక్కిమ్కి తూర్పుగా విన్తరించిఉన్న ఈ (పాంతం 

హిమాలయప్రాంతం ఆంతటిలోనూ డఆర్హగతమమైనది. ఈ (ప్రాంతంలో 

డార్డిలింగు, కర్సియాంగ్, తదితరపట్టణాలు ఉన్నాయి. పక్చిమహిమాలయాలలో 

చాలాభాగాలకన్న ఈ తూర్పుహిమాలయములు బౌన్నత్యములో తక్కు_వగాఉండి, 

సాపేక్షంగా ఇక్కడ 'వెచ్చగాఉండి, కలపదొరికేరేఖ, ఆల్ర్రైన్ ఫ్లోరా, హిమరేఖలు 

పళ్చిమ హిమాలయాలలోకన్న ఎకు్క్కున ఎత్తులో ఉంటాయి. 

తూర్పు హిమాలయాలలో సమశీతోప్షమండలం 1500 మీ. నుంచి 366560 మీ, 

ఎత్తువరకూ ఉంటుంది. ఈమండలపు అధోభాగంలో 2750 మీ, (కింద ఓక్, 

లారెల్, మాపుట్, అల్లిర్ , దీర్చి మొదలైన వెడల్పుఅకులచెట్లు విరివిగా ఉంటాయి. 

శంఖుఆకారవృకొలు తరుచుగా 2750 మీ. కన్న ఎత్తున పెరుగుతాయి. 

రొడో డెం(డ్రాన్, డ్వార్ఫ్విల్లో అనే వృకాలుకూడా ఈ [ప్రాంతంలో ఎన్న 

దగ్గవే. కొన్నిచోట్ల వెదురు బహుదట్టంగా పెరుగుతుంది. పేము, విసనకరతాడి 
అనే రెండురకాల తాళజాతులు ఇక్క_డ పెరుగుతాయి. 

ఆలైఎన్మండలం $36650 మీ. నుంచి 4900 మీ. వరకూ వి స్తరించిఉంది. 

అనేకరకాల రొడో డెం.డానులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఉపరిసమశీతోష్తమండల 

తాలూకు జూనిపెర్ వృకొలుకూడా ఈ మండలంలో చాలా ఎత్తుదాకౌ ఉంటాయి. 
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వళ్చీము వీమాలయ పంతం: ఈ (ప్రాంతంలో ఉపహిమాలయపథమూ, 

కుమావ్నుంచి కాశ్మీరంవరకూ హిమాలయ[శ్రేణి ఉన్నాయి. సామాన్యంగా 
తూర్పుహిమాలయాలకన్న పళ్చిమహిమాలయాలు శీతలతరంగానూ, ఆర్ష్భరహితం 

గానూ ఉంటాయి, వర్షపాతం 100 నుంచి 200 సెం, మీ. మధ్య మారుతూ 

ఉంటుంది. లోపలి లోయలు, వాయవ్యభాగములు, శుష్క_వాతావరణాన్ని కలిగి 

ఉంటాయి. నై నితాల్ , ముస్పోరీ, సిమ్లా, కాశ్మీరములు ఈ [పాంత౦లో 

ఉన్నాయి. 

ఉప పర్వతమండలం౦ (s1b-montane zone), దిగువకొండలు 1500 మీ. 

వరకూ ఈ (ప్రాంతపు తూర్పుభాగంలో ఇంచుమించు అవిచ్చినమైన సాల్ 

వృఠెరణ్యాలను కలిగిఉన్నాయి. ఈ (ప్రాంతపు స్చిమభాగంలో అడవులు శుష్క 

తరంగానూ, మొక్కలు మరుద్భిదికములుగానూ ఉంటాయి, తూర్పుహిమాలయా 

లలో అనేక తాళవృక్షజాతులు ఉండగా ఈ |పాంతంలో ఏ రకాల తాళజాతులు 

మాత్రమే ఉన్నాయి. 

1500 మీ. నుంచి 3660 మీ. వరకూ విస్తరించిన సమశీతోష్తమండ లంలో 

శ0౦థాకారవృక్షములూ, సమశీతో స్తమండ లంతాలూకు వెడల్పుఆకులచెట్ల అరణ్యాలు 

ఉన్నాయి. ఇతర శంభాకారపృకొలలో బహ్మా (yew) వృకొలు కొన్నిచోట్ల 

అధికం. కొన్నిచోట్ల సై(పస్వృకొలు, తినదగ్గ పైన్ వృక్షాలు పొడిలోయలలో 

కనిపిసాయి. ఓక్, మాప్పల్, హార్స్ ఛెస్ట్నట్ , పోప్పర్, ఎల్, బిర్చినృజెలున్నూ 

ఉశ్నాయి. , 

సమశీతోష్తమండలంపైన 4600 మీ. వరకూ ఆల్ప్పైన్ మండలం ఉంది. 
ఈ |పాంతంలో సిల్వర్ ఫిర్, సిల్వర్ బిర్చి, జూనిఫెర్వృకొలు ఉన్నాయి. 



ఇరువది రెండవ (ప్రకరణము 

నేలకోత _ తతృలితములు 

భూ అపరదనము (నేలకోత) 

భూఅపరదనం అనేది ఆనేకయుగాలుగా జరుగుతున్న _పకృతినహజ మైన (ప్రక్రియే. 
నృష్టిలో ఒకరకమైన నంతులనం (balance) ఉన్నది. తత్ఫలితంగా శీలా 

మాతృకనుంచి మట్టి ఏర్పడింది. (ప్రపంచమంతటా డెల్లాప్రాంతాలలో గల 

సారవంతమైన మట్టి ఇందుకు తార్కాణం. మానవుడు ఆర్థంపర్థంలేకుండా 
అడవులను కొట్టి వేయడంవల్ల నూ, వి వేకరవాతంగా పచ్చిక వీళ్ళలో అధికంగా 

పకువులను మేపడంవల్ల నూ, వంకరటింకర _డెయినేజిస్కీములవల్ల నూ (ప్రకృతి 
లోని ఈ సంతులనం దెబ్బతింటోంది. ఒకసారి సంతులనం సమసిపోయిందం శే 

అపరదనపురేటు పెరుగుతుంది. అధికీకృత భూఆపరదనమే కొన్నికొన్ని నాగరి 
కతలు రూపుమానిపోవడానికి (ప్రధానహేతువు అని చరిత్రను పరిశీలి స్తే ఎన్నో 
ఉదాహరణలు కనిపిసాయి. 

అణా 

భూమిని అస్తవ్యస్తంగా వాడుకుంటే భూఅపరదనం త్వరితమై గల్లీలు, 
రెవెనులు (Ravines—__వాగులు, గోతులు) ఏర్పడుతాయి. ఒక పాంతంలో 

భూఅసరదనంవల్ల సారవంత మైన మట్టిపోగా, దార్మిద్యమూ, తెమమూ 

మిగులుతాయి. 

పళ్చిమబెంగాల్ , ఉ త్తర్మపదేళ్, మధ్య,_పదేళ్ , ఢిల్లీ, రాజస్థాన్, ఇంకా 

ఇండియాలో అనేక పాంతాల్లో భూఆపరదనంవల్తి దుప్పితులు కలిగేయి. పంజాబులో 

పశువులను అధికంగా మేపడంవలన గిరిసానువులలో పచ్చిగడ్డి మాయమైంది. 

(ప్రకృతిసిద్ధంగా పెరిగే గడ్డి పూర్తిగా తొలగిపోవడంతో భూఅపరదనం త్వరిత 
మెంది. బంగాళాదుంసలను పండించడంకోసం చెల్లువిరవడమూ, వ్యవసాయార్థం 

ఆడవులను తెగనరకడమూవల్ల మదద్రాసురాష్ట్రంలోని సీలగిరికొండలు భూఅపళ 

దనం జరిగి బాగా దెద్బితిన్నాయి. మైసూరురాష్ట్రంలో కూడా జరిగే ఈ మాదిరి 
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నషం తక్కు వేమీకాదు; కలపకోనం ఆడవులను నరకడమూ, అతిగా పళువులను 

మేపడమూ అక్కడకూడా జరుగుతోంది. 

ఉ త్తరహిందూ దేశంలో 7వై నులు అధికం. చందిల్ అభివృద్దిషథకం సంద 

ర్భంలో విమానపర్య వేక్షణ జరుపగా, ఆప్రాంతంలో 4"5 మీ. నుంచి 6 మీ. 

లోతువరకూ గల (రెవైనులు) గండువాగులు, గోతులుగల (పదేశం 1,25,000 

ఎకరాలుకూడ వుండవచ్చునని తేలింది. మధ్య, పరేశ్ లో చంబల్, కౌల్సింద్, 

వాటి ఉపనదులు విస్తరించిన (ప్రదేశంలో ఈ రెవెనులు బహుళంగా ఉన్నాయి, 

ఈ వాగులవల్లనూ, గండువాగులవల్ల నూ సుమారు 10 లక్షల ఎకరాల భూమి 

నిరుపయోగమైనట్లు తెలుస్తోంది. వీటిలో 6 లక్షల ఎకరాలు గ్వాలియరు, మొరేను, 

భిండ్ అనే మూడుజిల్లాలలో ఉన్నాయి. ఉత్తర్ పదేశ్లో గంగా సింధు జులోఢము 

యమున, చంబల్, గోమతి, తదుపకొఖలవల్ల ఖండిత మెంది. 

మ దాసురాష్ట్రంలో దక్షిణఆర్మా-టు, ఉత్తరఆర్కాటు, కన్యాకుమారి, తిరుచ్చి, 

చెంగల్చట్లు, సేలం, కోయంబత్తూరుజిల్లాలలో రెవై నులు తరుముగా కనిపిస్తాయి. 

ఒళ్చమబెంగాల్లో పురూలియాజిల్లాలో కంగ్సబతీనదీ ఉపరిసవణకేతంలో 
గల్లీలు, రెవ నులు అధికం, 

భూఅపరదన ప్రభావిత మైన (పడేశం ఇండియాలో ఎంత ఉందో తెలిపే ఖచ్చిత 

మైన లెక్కలు లేవు గానీ, అధమం లక్ష ఎకరాల (ప్రదేశమెనా వ్యవసాయానికి 
పూర్షిగా నిరుపయోగం ఆయిపోయిందసీ, ఏటా ఇంకా ఎక్కువపదేశం సారహీన 

మవుతోందని తెలుస్తోంది. కనుక భూఅపరదనం ఆనేది దేశవ్యాప్తమైన పీడ. 
స్మక్రమమైన శా స్త్రీయవిధానాలద్వారా దీనిని అరికట్టడానికి (పయత్నం జరగాలి. 

అపక్షయకారకముల (పభావంవల్ల మట్టి పార్శ దృశ్యము అడుగునుంచి పెకీ 

ఈ [కిందివిధంగా ముఖ్యమైన మూడు పొరలుగా కనిపిస్తుంది: 1. గట్టిరాయి, 

2, రాతిముక్కలు కలిసిన అధోమృ త్తిక (sub-scil), 8d. ఇసుక, మట్టి, చిన్న 

చిన్న రాతిముక్కలు కలిసిన ప్రైమట్టిపౌర. ఈ పైపొరలోనే మొక్కల పెరుగు 
చలకు అవసరమైన అంగారక పదార్థాలూ, రసాయనద్రవ్యాలూ, సారములూ 

ఉంటాయి, మట్టి సరాసరిని 20___80 సెం. మీ. మందాన ఉంటుంది. ఇదే 

మొక్కలు పెరుగడానికి హేతుభూతమవుతోంది. 
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అపరదన ఫలితములు 

ఒక ప్రదేశంలోని వర్షపాత, ఉష్ణోగతలకూ, అక్కడ పెరిగే వృకొచ్చాదనకీ, 
తద్ద్వారా జరిగే మృ త్తికాపరిర క్షణకీ మధ్య సంతులనం ఒకటి (ప్రకృతిలో ఉంది. 

గడ్డి, పొదలు, చెట్లు, మృ త్తికాపరివహనాన్ని అడ్డగిస్తాయి. ఈ సహజాచ్చాదనం: 

కిందకూడా కొంత అపరదనం జరుగుతుంది కానీ, అది బహుస్వల్పంగా ఉండి, 

మామూలు అపక్షయ్మప్మక్రియలవల్ల ఏర్పడుతూఉందే కొత్తమట్టితో సరిసమానంగా 

ఉంటుంది. ఈ విధమైన అపరదనం చెప్పుకోదగ్గది ఏమీకాదు, ఏమంచే ?లావిచ్చే 

దనకూ, మృ త్తికాజననానికీ మధ్య సంతులనం ఏర్పడి ఉంటుంది. ఈ సంతులనం 

విచ్చిన్న మెనప్పుడు అపరదనం త్వరితంగా జరుగుతుంది. ఈ త్వరమాణాపరదనం 

జరుగడానికి మానవుడే ముఖ్యమైన కారణం. అడవులు కొట్టడం, కొండవాలుల 

మీద వ్యవసాయంచేయడం, పశువులను ఆతిగామేపడం, అ స్తవ్య న్తమైన నీటి 

పారుదల పథకాలను అమలుజరుసడం, తగులబెట్టడంవల్ల ఆచ్చాదన తొలగించడం - 

మొదలై నవి భూఅపరదనం జరుగడానికీ, తద్వారా మంచిభూములు నాశనమై 

పోవడానికీ కారణాలు. 

దట్టమైన వృక్షచ్చాదనకలిగిన నేలమీద వానపడితే, స్వచ్భమైనజలం నెమదిగా 

నేలలోకి ఇంకుతుంది; కాని అదేవాన ఆచ్చాదనరహితమైన నేలమీదపడితే, 

ఆ వేగానికి మట్టికణములు లేవనె త్తబడి నీటిలోకలిసి తేలి బుకదనీరుగా నేలమీద 

(ప్రవహిస్తుంది. జలఆయతనం పెరిగినకొద్దీ నీటివేగం పెరుగుతుంది. దానికో 

అపరదనళ కక్రిన్నీ పెరుగుతుంది. కనుక కుండపోతగా వర్షంకురిసినస్పుడు న్నిటపు 

వాలులలోని నిరాచ్చాదితమృ త్తిక బురదనీరుగా (క్రిందికి ప్రవహిస్తుంది, 

ఈ విధమైన మృ త్తికాఅనాచ్చాదనంవల్ల విపరీతమైన వరదలు కలుగుతాయి. 

బాటిలకు, రైలువంతెనలకు, వ్యావసాయిక రహదారీకౌలువలకు, రిజర్వాయర్ల కు, 

జలవిద్యు త్తు (ప్రాజెక్టులకు, నీటిసరఫరా పంపింగుస్రెషనులకు ఈ వరదలవల్ల 

పెద్ద దెబ్బ. అమెరికాలో జరిపిన పరిశోధనలవల్ల ఇటీవలికాలంలో ఈ దేశంలో 

అనేక ప్రాంతాలలో వరదలు మరింత తరుదుగా, వేగంగా కలుగుతున్నాయని 

తేలింది. సకువులను ఆతిగా మేపడంవల్లనూ, అడవులను నరుకడంవల్లనూ జరిగే 
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వృక్షొచ్చాదనానిర్మూ లనంవల్ల (పవాహవేగం అధికమై ఈ విధంగా జరుగుతోందని 

తెలిసింది. 

(పవాహోదకం మోసుకుపోయే ఒండలిమట్టి వగై రాలతో నదులు దిబ్బలు వేయగా 

వాటిలో నీటిపారుదలశ క్తి తగ్గుతుంది. కనుక నీటిపారుదలకు అడ్డంకు లేర్పడ 
తాయి. ఒం(డు, ఇసుక అతిగా మేటలు వేయడంవల్ల నదిమట్టం పెరిగి, వ్యవసాయ 

భూములకు విపరీతనష్టం కలుగుతుంది. మద్రాసురాష్ట్రంలోని తిరుచినాపల్లి. 

తంజావూరుజిల్లాలలో కావేరీనదీతలం (క్రమక్రమంగా పెకి పెరిగి పాతఇరిగేషను 
స్తూయిస్సులు (5101665) మురుగుకొాల్వల ద్వారాలు ఇసుకవల్ల మూసుకు 

పోతున్నాయి. 

భూఅపరదనంవల్ల చెరువులు పూడిపోవడంకూడా జరుగుతుంది. గురుత్వా 

కర్షణవల్ల మట్టి కిందికి జారుతుంది; (క్రమంగా చెరువు పూడిపోతుంది. ఈ విధంగా 

దక్షిణహిందూదేశంలోని చాలా చెరువులు వేగంగా పూడిపోతున్నాయి, వర్గం 

పడ్డాక చెరువునీరు మడ్డిరంగుగా మారితే భూఅపరదనప్మక్రియవల్డ చెరువు పూడి 

పోతుందని గుర్తు. దీనిని గమనించి వెంటనే జాగత్తలు తీసుకోవాలి. 

నేలమీదపడ్డ వాననీరు కొంత మట్రివల్ల పీల్చదిడి, భూమిలోకి ఇంకుతుంది. 

ఈ నీరు కిందికి దిగడంవల్ల నీటిమట్రముయొక్క_ ఎత్తు పెరుగుతుంది. వృక్షా 
చ్భాదనంవల్ల సీరు భూమిలోకి ఇంకడం అధికమవుతుంది. ఎండుటాకులు, పచ్చిక 

వీళ్ళలోని గడ్డి నీట్మిప్రవాహాన్ని అరికట్టి, భూమిలోనికి ఇంకడానికి దోహదం 
చేస్తాయి. గడ్డివల్ల సీరు భూమికి తగులుతూ చాలాకాలం ఉంచబడడంవల్ల ఆ నీరు 

భూమిలోనికి [క్రమంగా ఇంకుతుంది. ఈ విధంగా (ప్రవాహంతగ్గి, అవళోషణం 
పెరుగుతుంది. కనుక పంటలకు ఇది చాలా లాభదాయకం. పైగా నీటిమట్టమును 
పైకి పెంచడంవల్ల పంటలకవసర మైన నీరు అధికంగా లభ్యమవుతుంది. 

అపరదనంవల్ల నష్టాలు మూడువిధాలు : (1) అమూల్యమైన వృకాహారం 

దావణంరూపంలో కొట్టుకుపోతుంది. (2) మెత్తని ఒండలిమట్టి తొలగిపోతుంది. 
($) కొన్నిసమయాలలో నేల కోతపడి కొట్టుకొనిపోతుంది. 
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అపరదనంతో రకౌలు 

గాలి, నీరు ఆతిచురుకె న అవరదొనకారకములు ఎడారులలోనూ, అర్ధ శుష్క 

ప్రదేశాలలోనూ పవనాపరదనం ముఖ్యమైనది. తేలికైన గరుముమట్రి ఇసుక 
బరువుగల నేలలకం పే పవనాపరదనంకి సులభంగా లోనవుతాయి. 

వర్షపాతం బహుతక్కువగా (సాలుకి 125 మి. మీ. నుంచి 2500 మి. మీ. 

వరకూ ఉండే ఆల్పజలక(పదేశాలలోనూ, నదీసరోసము దతీరాలలోనూ 

పవనాపరదనం (గాలికోత) చురుగ్గా సాగుతుంది. ఇసుక గాలిచేత స్థలచలనం 

పొందుతుంది. ఎడారులనుండి మోసుకుపోబడ్డ ఇసుక చుట్టుపక్కల వ్యావసాయిక 

భూములమీదపడి వాటి ఫలదతను దెబ్బతీస్తుంది. 

ఇండియా వాయవ్యభాగంలో గుజరాత్, పంజాబ్, రాజస్థాన్ లలోని కొన్ని 

భాగాలలో 1,05,000 చ.కి.మీ. (ప్రాంతంతో విస్తరించిన ఆల్పజలక(పదేశం 

తీవ్రమైన పవనాపరదనానికి గురి అవుతోంది. పశ్చిమంనుంచి తూక్పువైపుకి వెళ్ళిన 

కొద్దీ సారం పెరుగుతుంది. నిజమే కాని, ఈ ప్రాంతంఅంతా మొ త్తంమీడ 

ఇసుక మైదానమే. పర్వతాలమీద, శిలాపీఠభూములమీద మట్టిపొర బాగా పలుచగా 

ఉండి, పాదపరహితమై ఉండడంచేత, ప్రైమట్టి గాలికి కొట్టుకుపోవడంగాని, 
“సీటివల్ల తొలగింపబడడంగానీ జరుగుతుంది. 

నీటివల్ల జరిగే అసరదనం (నీటికోత) అన్నిటిున్న తీవంగా ఉంటుంది. 

ఇది భారత దేశంలో అన్నిచోట్లా జరుగుతుంది. జలాపరదనం నాలుగు రకాలుగా 

ఉంటుంది: (1) ఉపరితలాపరదనం లేక ఫలకాపరదనం, (2) ఫింగర్ గల్లీ యింగ్ 

(అంగుళీఅవనాళనము), (క) గల్లీఅపరదనము, (4) (ప్రవాహాపరదనము. 

థలకావరోద నము (Sheet Erosion) : అపవాహజలచలనము (rui:-off water) 

వల్ల అపరదితమృ త్తిక పలకలుగా ఏర్పడుతుంది; సమానవై శాల్యములుగల 

(పదేశములనుంచి తొలగింపబడ్డ మట్టి ఇంచుమించు సమానంగానే ఉంటుంది. 

ఇది చాలా అమాయికంగా కనబడే (ప్రక్రియ. ఏమంకే దీనివల్ల జరిగే నష్టం 
సులభంగా ద్యోతకంకాదు. ఒక్కొక్కసారి గట్లిగా వర్తంపడప్పుడల్లా ఐహు 

ణు ల్ని (a) గా 

సార వంత మైన వై మట్టి ఊడ్సుకుపోతూ ఉంటుంది. కొంతకాలం గడిచేసరికి 
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సారం ప్పూర్తిగా తొలగిపోయి మట్టి లేతరంగులోకి మారి ఆధోమృ త్తికను పోలి 

ఉంటుంది. సారం త గడంవల్ల ఆ నేలలో పంట దిగుదిడి క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. 
* 

థింగల్ గలీయింగ్ * జాలుకోత భూమి సమతలంగా లేకపోతే వాననీరు చిన్న 

చిన్న కాలువలుగా కేంద్రీకృతమై, ఈ పిల్లకాలువలు కొన్ని కలుసుకుని పెద్ద 

కాలువలై , ఈ పెద్దకాలువలు గిరితటసరస్సులుగా ఏర్పడవచ్చు. ఇవి అన్నీకలిసి 

శాభోపశాఖలు కలిగిన వృక్షములాగ కనిపిస్తాయి. ఫలకాపరదనానికీ, గల్లీల 

నిర్మాణానికీ ఈ (పక్రియ మధ్యస్తితి. 

గల అవర్ద్నయు : (ఫింగర్ గల్లీ యింగు) జాలుకోత, బాగా మునిరితే 

కాలువలు, శయ్యలు మార్చరానంత లోతుగాఅయి, గల్లీ అపరదనం (పిల్లి వాగులు 

అభివృద్ది అవుతుంది. వర్షంపడినప్పుడల్లా గల్లీలు లోతుగానూ, విశాలంగానూ 

అయి, చుట్టుపక్కల (పదేశాలనన్నింటినీ త్వరలోనే ధ్వంసంచేసి వేస్తాయి. గల్లీల 

పైజు, ఆకారమూ అక్కడి మట్టిమీద, వర్షపాత ంమీదా, నేలవాలుమీవ, అధో 

మృ త్తికమీదా, జలవిభాజకం౦ం (watershed) యొక్క ఆకర పరిణామములమీద 

ఆధారసడిఉంటాయి. భూమ్యుపరితలానికి దగ్గరలోనే కఠినశిల తగిలితే గల్లీలు 

ఆగధీరము, విశాలము అయిఉంటాయి. ఆధోమృ త్తిక బంకవంటిది అయితే 

ఆగభీరమైన V - ఆకారపు గల్లీలు ఏర్పడుతాయి. అధోమృ త్తిక మెత్తగాఉంటే 

విళాలమూ, గభీరమూ అయిన ౮ - ఆకారపు గల్లీలు ఏర్పడుతాయి. పొడుగ్గా 

సాగడమూ, విశాలం కావడమూ, శాఖోపకాఖలు సిర్మి ంచడ మూద్వారా గల్లిలు 

అభివృద్ధి అవుతాయి. ఒక్కసారిగా 8, 4 మీ. లోతువరకూ మట్టిలోకి గల్లీకోసి, 

తరువాత (క్రమంగా చదునుఆఅయితే రెవైను ఏర్పడుతుంది (20 న బికవటం). 

రెవైను నామాన్యంగా 30 మీటర్లు పైబడిన లోతు కవిగిఉంటుంది. 

(వవావోవరదనము : దరీప్రవాహాలలోనూ, (డైెయినేశి శయ్యలలోనూ, జలోఢ 

మైదానస్ట నదులలోనూ జరిగే అపరదనషక్రియవల్ల “ఒడ్డుకోత'' (02% 

cutting) జరుగుతుంది. వాలు అధికంగాఉన్నప్పుడూ. జబణఆయతనం ఆధికంగా 

ఉన్నప్పుడూ అధోతలంకూడా కోసుకుపోతుంది. వంకగటింకరగా (ప్రవహించే 

నదులలో ఒడ్డుకోత అధికంగా కనిపిస్తుంది. 
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అపరదన వేగము 

ఒకప్రదేశంలో అపరదనంజరిగే రేటు లేదా వేగము ఆ(పాంతంలో జల 

వాయువుల అపరదనబలంమీదనూ, మట్టియొక్క_ (ప్రతి రోధకళ క్రిమీదనూ ఆధార 

పడిఉంటుంది. ఈ రెండుశక్తులూ సరిసమానమైనచోట “అక్షతమృ త్రిక” 
(virgin 5011) ఏర్పడుతుంది. ఏ కారణంచేతనై నా (ప్రతిరోధకళ _క్తికనుక తగ్గి, 

అపరదనదిఅ౦ ఎక్కువై తే, అపరదనం౦ త్వరిత మవుతుంది. 

నేలయొక్క భౌతిక రాసాయనిక ధర్మాలమీద అపవాహోదక ఆయతనము, 
వేగము ఆధారపడిఉంటాయి. [సవణక్షేత్రపుపరిమాణము, ఆకారము, తత్పాం 
తంలో పడిన వర్షపాతములమీదనూ, నేలవాలుమీద, (స్రవణక్షేత్రంలోని వనసంపద 
మీదా, ఉష్ణో(గత, ఆర్జ్రత మొదలై న వాతావరణపరిస్థితులమీదనూ అపవాహోదక 

ఆయతనము, రేటు ఆధారపడిఉంటాయి. వీటిలో వర్షపాతము, నేలవాలులో నే 

మానవుడు ఎలాంటి మార్పు తేలేదు. 

అసవాహోదక ఆయతనము, వేగము సహజంగా వర్షపాతపు ఉద్భృతంమీద, 
పరిమాణ౦మీద, దై ర్యంమీద ఆధారపడిఉంటాయి.  స్వల్పకాలంపాటు పడివ 

ఆతివృష్టివల్ల ఎంత విధ్వంసము జరుగుతుందో, ఏడాదిపొడుగునా పదే వర్షాలన్నిటి 

వల్ల అంత విధ్వంసమూ జరుగుతుంది. వర్షం నెమ్మదిగా కురి స్తే ఆ నీటిని నేల 
సులభంగా పీల్చుకుంటుంది. కనుక దీనివల్ల కుండపోతవానవల్ల జరిగేటంత నష్టం 

జరుగదు. 

నేలవాలునుబట్టి అపవాహ వేగం మారుతుంది. మిగిలినపరిస్టితులన్నీ సమంగా నే 
ఉండి వాలు ఎక్కువై తే అపవాహ వేగం ఎక్కు వై సీటిని పీల్చుకోడానికి నేలకి 

వ్యవధి తక్కువ అవుతుంది. నీలగిరి కొండచరియలలో బంగాళాదుంపలు 

పండిస్తారు కానీ, అపరదన (ప్రతి రోధకచర్యలు తీసుకోరు, జూలై - ఆగన్లు 

నెలలలో పైరుకోసిన తర్వాత మట్టి వదులుగానూ, రక్షణారహితంగానూ ఉండి 

వర్షాకాలంలో అపరదన౦ అమితంగా జరుగుతుంది. 

చదునైన నేలమీద మంచి వ్యావసాయిక కేతాలలో లోతైన వాగులు విపరీతంగా 

ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. వర్షపాతం చేత ఆసరదనఖండితములై న శీర్షములు కలిగి 

ఉండడం గల్లీ ల లక్షణం, 
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నల్ల రేగడి నేలలవంటి భరమృ త్తికలలో బంకమట్టి, ఒండు అధికంగా ఉండి 

ఉంటాయి. ఆ మృ _త్తికలు తేమను బయటికిపోనీకుండా నిలుపుకో గల సామర్గ థం 

కలవే గాని, వర్షపునీటిని వేగంగా పీల్చుకోవు. తడిసినప్పుడు బంకగానూ. ఎండి 
నస్పుడు గట్టిగానూ ఉంటాయి. వర్షంపడినంత వేగంగా నీటిని పీల్చుకో లేకపోవడం 
చేత అపవాహోదకం అఆధికంగాఉండి, ఈ నల్ల రేగడి నేలల పైథాగాలు అధికంగా 

అపరదితం అవుతాయి. 

నీటిని, మట్టినీ సంధారణ (పదిలపరచుట__౯0nserVation) చేయడంలో 

మొక్కలు అతిముఖ్యమైనపాత వహిసాయి. చెట్ల ఆకులు సడేనీటిబిందువులను 

మధ్యలో నే అటకాయించి, వెదజిమ్మి, ఆవిరి అయేలా చేసాయి. దటంగామొలిచిన 
కా యల 

గడి తీవమెన వర్లపుతాకిడిని ఎదుర్కొని మటిని రక్షి గుంది. మొక; ల వేళ్ళ 
2 దా జ్ లై త క్ 

అల్లి కలవల్ల మట్టికి బంధనశ క్రి లభిస్తుంది. 

నేలవాలుకి అడ్డంగాకాకుండా, అనుకూలదిశలో నాగటీచాళ్లు ఉంచే ఆపరదనం 
3 అస అస కా న! a 

త్వరిత మవుతుంది. రోగ్ల వల్ల, ౨లుకట్రలవల్ల సహజమైన (డెయి నజిశయ్యలు 

జ చూ కమా రాం అ చ్ అ మారి, గల్లీలు ఏర్పడవచ్చు. రోడ్ల మరమ్మ త్తులకోనం మట్టి తవ్వినచోట్ల వర్షపు 
నీరు రోడ్ల సక్క_గా (ప్రవహించి, తరుచుగా అపరదనానికి దారితీసుంది, 

లా >= అ 

అపరదన నియంత్రణ (ప_ర్రయలు 

భూఅపరదనానికి కొకళణం భూమిని దురుపయోగపరచడమే, కనుక ఇది 

మానవకల్పిత మైన సమన్య. భూసంధారణానికి తీసుకోవలసిన జ్యాగ త్తలు భూమిని 

ఉపయోగించుకునే పద్దకులమీద ఆధారపడిఉంటాయి. దిహిరంగ మైన' వ్యావసాయిక 
భూమిని అపరదననియం తణావకాళాలుకల వాలు పదేశాలకు పరిమికోంచేయడం 

మొట్టమొదటి మెట్టు. అంటే కొన్నిరకాల పంటలకు కొన్ని (ప్రత్యేకమైన వాలు 
తూములు, అంతకన్న వాలుగల (పదేశాలకు నిత్యమైన పచ్చికబీళ్లు, మరింత వాలు 

భూములు ఆరణ్యాలకూ తగినవి అని అర్ధం. వీటిమధ్య అంతరం మరీ సంకుచి 

తచమె సన్ననిగీతలూ ఉంటుందనుకోకూడదు. విభాజక క్షేత్రం తగినంత వెడల్పుగా 

ఉండి మారుతూ ఉంటుంది. వాలు పెరిగితే జారిపోయే నీటివేగం హెచ్చి అపర 
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దనం త్యరితమవుతుంది. ఈ ప్రమాదం ఉండడంచేత భూమియొక్క వాలు ఒక 

(పత్యేక (కౌంతిక (critical) పరిమితిని దాటిఉం పే అక్కడ వ్యవసాయం చేయ. 

కూడదు. స్థానిక మైన భూలక్షణాలనుబట్రీ. వాతావరణస్టితినిదిట్టీ ఈ వాలు 4 లో 

1] నుంచి 7లో | వరకూ మారుతూడఉింటుంది. వాలు అధికంగాఉం పే వేదికలను 

నిర్మించి, (ఖర్చు చాలా అవుతుంది) ఆ తర్వాతనే వ్యవసాయం చేయాలి. వేదికలు 

లేకుండా వ్యవసాయంచే స్తే త్వరలో నే మట్టి కొట్టుకుపోతుంది. 

ఇండియాలో చాలా (ప్రదేశాలలో రెండు ముఖ్యమైన కారణాలవల్ల భూమిమీది 

(పకృతిసహజమైన ఆచ్చాదన తొలగి,భూఆపనదానానికి దారితీసింది.ఇవి పశువులను 

అతిగా మేపటమూ, అడవులు కౌాలిపోవడమూనూ. చాలాభాగం కొండలమీద 

ముళ్ళపొదలు, ఒకపాటి దట్టమైన గడ్డీ ఉండి, చుట్టుపక్కల పల్లెటూళ్ళకు 

సమ్మగాసంగా పనికివస్తోంది. వేసవిలో ఈ గడ్డి యెండిపోయినప్పుడు వర్షాలు 

కురిశాక దట్టంగా పచ్చగడ్డి మొలుచుకువ స్తుందనే తప్పుడుభావంతో పల్లె ప్రజలు 
దానికి నిప్పుపెడతారు. ఈ మంటలు అతివేగంగా అల్లుకుపోయి కొండలమీద 
అన్నిటినీ నాశనంచేసేస్తాయి. చెట్లు మాడిపోతాయి. భూఆచ్చాదన ధ్వంసం 

అవుతుంది. బహిర్గతమైన నేలమీద వర్షంపడినప్పుడు ఫలకాపరదనం విపరీతంగా 
జరుగుతుంది. పకువులు విపరీతంగా మేసిన కొండదిగువభా గాలలోకూడా అపరదనం 

బాగా జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అడవులు, అక్కడి స వృకవీళ్తూ (కమంగా 

హరించిపోతాయి. కనుక పశువులను అతిగామేపడం, అడవులను తగు. బెటడం 

వల్ల జరిగే నష్టాన్ని పల్లె ప్రజలకు విశదీకరించే (పయత్నాలు చేయాలి. స్ట 

అపరదన నియం(త్రణానికి తీసుకునే జాగ త్తలు ముఖ్యంగా మూడు విషయాల 
మీద ఆధారపడిఉంటాయి : (1) అవళోషణాన్ని (2090౯20609) అధికంచేయడం, 

(2) అపవాహపుశాతాన్ని తగ్గించడం, (3) ఆపవాహ అవశేషంవలన సంభవించ 

గల (ప్రమాదంనుంచి రక్షణలు కల్పించడము. మట్టిలోకి నీరు ఇంకే వేగాన్ని 
పెంచితే అవకోషణం పెరుగుతుంది. నీరుపడేచోట దానిని ఆవరుద్ధం (impoun- 

ding) చేయడంవల్ల నీరు భూమికి తగిలిఉండే కాలవ్యవధి పెరిగి, అవళోషణావ 

కాశం అధికమవుతుంది. వాలుకడ్డంగా సమమట్రపు గట్టు వేయు (కాంటూరు 

బంధనము.cంntour bunding), సమమట్టిపు కందకములు (కాంటూరుగోతుల) 
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తవ్వకము (contour trenching), 'వేదికావిర్మాణము, నియమిత ఆరణ్యసంవర్డ 

నము, వియమితంగా పశువులను మేపడము, పునకోత్సాదనము (revegetation), 

వరణాత్మకం కలుపుతీయడము (selective weeding), ఆచ్చాదనార్హం మొక్క 

లను పెంచడము, మిశమ వ్యవసాయము (91266 1279008), సస్యపరివ ర్తనము 

ఆవలంబించుట, చారికలుగా పైరులను పెంచుట (517328 cropping) మొదలై నవి 

తూఅపరదనాస్ని అరికట్టి, పంటను పెంచడానికి ఠిసుకురావలనిన జాగ త్తలలో 

కొన్ని. 

ఫలకాపరదనంవల్ల పైమట్టి తొలగి పోయి గల్లీలు నీర్వడుతొయి. గల్లీలు 

ఏర్పడడం మొదలు పె్తేక వాటీని ఆపడానికి oe యత్నించడంకన్నా, సాధ్యమైతే, 
ముందుగానే గల్లీలు ఏర్పడకుండానే జా(గ_త్తపడడం చుంచిఓ. భూమి వేరువేరు 

ఆపరదనదశలలో కనుక ఉంశే ఉన్నంతలో మంచిభూమిని ఇంగా పాడై 

పోకుండా కాపాడడం తర్క.బద్దమైనడి; కాసి, అచరణసాధ్యందృ్భషా అయితే 

మరీ పెద్దవి ఆయిపోకుండాఉంే గల్లీ అతో మొదలు పెటడం మంచిది. 
(wa) 

క్స్ కా కే 
నిర్యూలించవచు;, గలు పెద్దపిజుయి ఆ వరునగా అడుగోడలవనంటి ఆనివటలు 

న a@ డు 

ఎ టవలు న అన జ టు కన్న 
కలే ఏకసమానమెన నిటపువాలును మెట్లు ముట్లు గా విడదీసి ఆప దన వనాన్ని 

న్స్ Rag 

న 

గల్లీలను పూర్తి రిగా Gea ne 

అసరదనం తిరిగి జరుగకుండా చూడాలి, 

గల్లీల చైకొనదగ్గర = సాధారణంగా నిట్లనిలువుగా ఒడ్డుఉండేచోట = (పత్యేక 

శ్రద్ధ వహించాలి. ఈ ఒడ్డునుంచి నీరు కిందికి ఉరికినప్పుడు కింద అన్నివై పులకీ 

కోసివేస్తుంది. దీనివల్ల ఆ ఒడ్డుకిందిభాగం కోసుకుపోవడం మొదలుపెట్టి గట్లు 

విరిగిపడిపోతుంది. మళ్ళీ ఈ (షక్రియ పునః పారంభమవుతుంది. ఈ పద్దతివల్ల 

గల్లీలు చదునుగాఉండి స్టిరంగాఉంటుందనుకున్న మంచినేలలోకి ఏడాదికి 

20 మీ. దాకా చొచ్చుకుపోయిన సందర్భాలున్నాయి. ఈ నిట్రపుఒడ్డును వెనుకకు 

(, 

G— 14 
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కోసి సుమారు 80° వాలు ఉండేలా చేసి, బల్లచెక్కలు లేదా గాల్వనై జుచేసిన 

ఇనుసరేకులు బిగించిగాని, లేక కాలువ పక్కలను సిమెంటు కంకరలతోగానీ 

కాంక్రీటు నిర్మించిగానీ ఈ రకమైన జలపాతాపరదనాన్ని అరికట్టవచ్చు. ఆ జల 

(పవాహోన్ని శాశ్వతంగా పక్కకు మళ్ళించి వేదికలు నిర్మించిన గల్లీల శిరోతటములు 

అపరదనశ క్తి కోల్పోయేలా చేయడం ఇంకా మంచిపని. 



ఇరువదిమూడవ (ప్రకరణము 

భారతదేశపు స్టలాకృతి - సంరచనము 

భూసృష్టంలోని (దవ్యములు (సళ్ళతిళక్తు కులచేత మలచబడి, దేశపు స్టలాకృతి 

ఏర్పడుతుంది. సామాన్యంగా (ప్రకృతిదృశ్యాలనుచూచి అందరు ఆనందించగలరు. 

కానీ, ఆ స్థలాకృతీదృశ్యములు ఆవిధంగా ఉండడానికి హేతువు ఏమిటో తెలుసుకో 

గలిగితే ఆ ఆనందం ద్విగుణీకృతమవుతుంది. ఈనాడు భూమిమీద కనబడే (ప్రతి 

ఆకృతీ సుదీర్హమైన భూవైజ్ఞానిక్కప్మకియాఫరిత మె. భూవైజ్ఞానిక కాలగమనంలో 

ఆనంత మైన భూతకాలానికీ, అవ్యక్తమైన భవిష్యత్కాలానికీ మధ్య వర్తమాన 

కాలం అనేది లంకెగా వుంది, 

భారతదేశ ఆవిర్భావము 

పరాబీవకయుగంలో గొండ్వానాలాండు అనబడే దషదిణమహాభూఖ౦డం విరిగి, 

పెద్ద పెద్ద ఖండమఘులుగా విడివడది. దీనిలో ఇండియా ఒకభాగం, ఈ భూప్ఫష్ట 

అల టే Ww a అల్వా రక ర ఇదా న్ | అర అర్య eB క = 

ఫలకములు (క్రమంగా యస త హి స ఆరగ (పస్తుతపు ఆఖకా, ఆస్ప్రిలియా, 

అంటార్కిటికా, దకీణఐమెరికొఖంసములు ఎర్చడాయి. 
అ 

హిమనదీసంబంధమైన తన్వీర్ బృహచ్చిలాన్తరమునుబట్టి మా స్తే పెర్యో - 

కార్చానికపెరస్ యుగంలో ఇండియా భూమధ్య రేఖకు చాలాదూరంలో ఉండేదనీ 

తెలుస్తోంది. గౌెండ్వానావాండు ఛిన్నాభిన్నమైనప్పుడు భారత భూఖండము 

ఉ తరాభిముఖంగా జరిగింది. ఈ కదలికవల్ల భారతఖండం తేధిస్ మధ్యధరా 

సము[దంలోకి చొచ్చునుని భూఅభినతీఅవసాదముల దొంతరను పెకితో సింది. 

భారతీయద్వీపఖండపు ఉ త్తరపుసరిహద్దులలో శై శవంలో ఉన్న హిమాలయపర్వత 

శేణులు పెకి లేచాయనడానికి నిదర్శనాలున్నాయి. “*పపంచానికి నడికొప్పు'” ఆని 

పేరుతెచ్చుకున్న టిబెటులోని ఉన్నతపీఠభూమి ఏర్పడడానికి సియాలిక భూసృష్టం 
లు 

రెండు దొంతరలుగా ఏర్పడడ మే. హిమాలయపర్యతశేణులు ఇంకా అపార 

సంక్షోభములకు లోనై పైకీ లేవనె త్తబడుతూనే ఉన్నాయి, 
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ఈ విధమైన భూపృష్టచలనములవల్ల నే ఇండియా భూఆకృతీ వైజ్ఞానికంగా 

మూడు నిర్తిష్టమైన నంరచనలను కలిగిఉంది, ఈ మూడువిభాగాలలోనూ వాటివాటి 

లక్షణాలు స్ఫుటంగా కనిపి స్తున్నాయి. ద్వీపకల్పభాగంలో ముఖ్యంగా (ప్రికాంబియన్ 

శిలలు సుప్టిరంగా ఉన్నాయి; మధ్యధరాసముద్రంలో అవక్షేపితములై న అవసాదీయ 

స్తరముల (భం ఎభంగమయుల వ్యవస్థ చేత ద్వీపకల్ప దిహిక[పదేశం ఎర్ప డింది; 

మధ్యాస్థవివ ర్రనతమైన లోయ గంగాసింధుద్రోణి ఆని పిలువబడేది, ఎతోళ 

ఆవనాదణుంభితమై ఉంది. 18 వ చ్మిత్రపటములో ఇండియాయొక్క ముఖ్య మైన 

భూఆకృతీ ఉపవిభాగములు చూపబడ్డాయి. 

ద్వీపకల్ప బపాళ్మపదేశము 

హిమాలయము | పపంచములో తెల అత్యున్నత మైన పర్వత వ్యవస, (ప్రపంచంలో 
టు ణా చే మ గా! అ 

కెల్ల వయస్సులో చిన్నదీ, (ప్రాకృశ్చిమపర్వతవ్యవసలలో పెదదీకూడా ఇటే. 
గావో న! లు ఢా య 

సంరచనదృష్ట్యా హిమాలయము ఇండియా ముందరిభాగంతో సంబంధం కలిగి 

ఉంటుంది. సుమారు అయిదు లేక ఆరుకోట్ల సంవత్సరాలకుపూర్వం  శేధిస్ 

సముదద్రపునేలలో నుంచి పెకిలేచిన వివర్తనికపర్వత_ళేణి ఇది. ఉత్తాపసనం (కమ 

(క్రమంగా అ నేకకోట్ల సంవత్సరాలకాలంలో జరిగింది. అనేక హిమాలయనదుల 

పూర్వవర్తీశయ్యలకు ఇది కారణం. ఈ నదులకు మాతృస్థానం హిమాలయ్యశేణికి 

ఉ త్తరభాగంలో స అయినా నిటపుగోడలుగల లోతైన గోర్టిలను (పాక్పళ్చిమ 

వి స్త్పృతపర్వత(శ్రేణులలో కోసి ఈ నదులు దక్షిణంగా ఇండియాలోకి (ప్రవహిస్తు 

న్నాయి. హిమాలయముల ఉత్తాపనవేగమూ, నదీశయ్యల అపరదన వేగమూ 

సమానంగా ఉన్నాయి, 

హిమాలయ,శ్రేణిలో 'రెండువంపులు ఉన్నాయి; ఒకటి పడమటను నంగపర్వతం 

దగ్గర సింధునది వంపుతిరిగినచోటనూ, రెండవది తూర్పున అస్సాములోని మిష్మీ 

కొండలదగ్గర [బ్రహ్మపుత్ర నంపుతిరిగినచోటనూ హిమాలయాల అవసాదీయశిలల 

లోనికి ద్వీపకల్పీయఖండం అడుగునుంచి చొచ్చుకురావడంచేత ఈ వంపులు 

ఏర్పడ్డాయి. హిమాలయముల ఉ త్తలము ద్వీపకల్పంవై పు అవతలము టిబెట్లువై పు 



పటము 18. భారతదేశపు భౌతిక అకృతీత త్త్వవిభాగములు, 
1. హిమాలయ (ప్రాంతము. 2. గంగా సింధు మెదానములు. 8, మధ్యస్థ ఉన్నతభూములు, 4. ఉత్తర దక్కను. 5. దక్షీణ దక్కను, 

ఓ తూర్పు పీఠభూములు, 7. తూర్పు కనుమలు, 8, తూర్పు తీరసమైదానారు. 8. పడమటి కనుమలు, 10. వళ్చిమ తీరస్థమైదానాలు. 
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తిరిగిఉన్నాయి. కాశ్ళీరునుంచి అస్పామువరకూ 2400 కి.మీ. పొడవునా 

హిమాలయ శేణివంపు గొండ్వానాలాఐవడుయొక్క అకృతివల్ల విర్హీత మైంది. 

సివాలిక్ కొండలలోనూ, చిన్నహిమాలయములలో నూ అధమం మూడుచోట్ల 

ఆయినా బృహత్ పఘాతాలు ఉన్నాయి. వీటిలో బాగా దక్షికా ఉన్నద ముఖ్య 

సివాలిక్ పర్వతాలను 

పిడదీనోంవ. కాళ్ళీరంలో 

a జ TaN ఈ సే 

క జ్ సరిహదు (భంశము (main boundary } 
(a 

తృతీయ యుగకిలలనుంచి, తిత్పూర్యః కిలలఅనుంచి 

తృతీయ యుగక్షేత్రానికి ఉత్తరాన కార్చానిఫెరస్నుంచి ఇవోసీన్ యుగంవరకూగల 

ములు వలితమురై. ద పూర్వభామి రడి! యా 

ముఖ్య పభూతాలు క, ఇంకా ఉత్తరాన దుధ్యవాదూలయ ణి ఉంది. 

ఇందులోని ఆవసావములలోనికి (బ్రహ్మాండమెన (గెనైట్ శిలాఖండములు 

చొచ్చుకుని ఉన్నాయి. హిమాచ్చాదిత మైన ఎదరెస్టుశిఖరందగ్గర నుంచి సింధులోని 
నంగపర్వ్యతంవర కూ అనేక ఉన్నత పదేశాలు (గెనైట్ శిలానిర్మిత మై ఉన్నాయి, 

(గెనైటులు వవిధదశ౯కు చెందినవి అయితే కావచ్చు గానీ, వాటిలో చాలాభాగం 

నవజీవకల్పమునకు చెందినవి అని భావింపబడుతున్నాయి, చుధ్యహి మాలయముల 

సృ్ఫటికీకృత। కోడము (crystailine ccre) గొండ్వానా లాండుయొక్క పురో 

భాగమే (భారతీయ ద్వీపకల్పము). ఈ భాగం హిమాలయపార్వతీకరణంలో నేప్ 
నుండలంలో చిక్కుకుని వళితములై౦ది. 

సివాలిక్ పర్వతములపక్క_గా ఒరిగిఉన్న నవజీవకల్పీయ హిమాలయములు 

“ప్లి యో -ప్లిస్తోసీన్ * యుగములో మళ్ళీ సంకెభితములయాయి. తత్సంబంధమైన 

కదలికలు ఈనాటికీ ఈ [పాంత౦లో భూకంపముఅరూపంలో కానవస్తూనే ఉన్నాయి. 

ముఖ్యసరిహద్దు భంళానికి ఉత్తరాన జరిగిన పార్వతీకరణతీ వతను మించిపోయింది. 

పాత నేప్ సంరచనలు పునర్నవీకృతములయాయి; కొత్తవి పుట్టి పురోభూమిని 

అందుకున్నాయి. 

ఇటీవల ఊర్ణ పరచలనములు జరిగేయనడానికి దాఖలాఉంది. కాశ్మీరులోయలోని 

సోసీన్ సరోనదీనికేపముల కరేవాశేణులు వంగి, 1600 మీ. నుంచి 1800 మీ, 

వరకూ పైకి లేవనె_త్తబడ్డాయి. 
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గంగా సింధు పురోభూమి 

హిమాలయ, ప్రాంతానికీ, ద్వీపకల్పానికీ మధ్య గంగా సింధు మైదానం ఉంది. 

ఇది విశాలమైన, సమశీత లమహా మైదానం, సము[ద్రాభిముఖ మై నెమ్మదిగా (పవహించే 

నదుల జలోఢముచేత ఇది ఇటీవల నిర్మింపబడింది. ఇసుక, బంకమట్లి, అక్క 

డక్కడ జీవఅవశేషములుగల భూవై జ్ఞానికంగా ఆధునికమైన (ప్లిస్తోసీన్ ఆధునిక 
యుగముల) పీట్ _స్టరములతో లోతైన నిమ్నుతలం నిండి ఈ మైదానం ఏర్పడింది. 
ఈ నిద్ముభూమిని “పురోనిమ్మభూమి” * అనవచ్చును. హిమాలయోత్రాపనం జరిగి 

నస్పుడు ద్వీపకల్పపు ఉత్తరభాగం దిగబడడంవల్ల ఈ నిమ్మభూమి ఏర్పడింది. 

ఆగ్నేయదిశగా (పవహించే గంగ, దాసి ఉపనదులు ఈ మైదానపు మధ్యభాగాన్నీ 

ఉ త్తరభాగాన్నీ నిర్మించాయి. నై బుతిగా (సవహించే సింధునది, దాని ఉపనదులు 

పంజాబులోని పళ్చిమరాజస్థాన్ గంగాసింధుమైదానంలో భాగాలే అయినా అవి 

అల్పజలక పరిస్థితులకు లోనుకావడంచేత అక్కడి (పకృతిదృశ్యచ్నకం చేరు 

విధంగా ఉంటుంది. 

భారతీయ ద్వీసకల్పము 

లశతపొంతము = పైనచెప్పిన భారతదేశపు రెండువిభాగములకన్న ద్వీపకల్ప 

భాగం సంరచనాత్మకంగానూ, _స్తర వై జ్ఞానికంగానూ, భూఆకృతీవై జ్ఞానికంగానూ 

మిక్కిలి విభిన్న మెనడి. (పికాంబియన్ యుగాంతమునుండీ ఈపాంతపు 

భూపృష్టభండం సుస్థిర మై, పార్వతీకరణచ లనము లవల్ల అృపభావితమై ఉంది. 

తరువాత జరిగిన మార్పులు కేవలము పీఠభూసఏనిక్మాణనమవమునందలి చలన 

ములు మాత్రమే. వీనివల్ల కొన్నిప్రదేశాలు సాపేకంగా పైకిలేవడంగానీ, 
దిగబడడంగానీ జరుగుతుంది. ఈ ద్వీపకల్పం భూపృష్టపు బహుప్పరాత నళిలానిర్మిత 

మైన పరిరక్షకపాంత౦. ఈ శిలలు నలుగుడికీ, రూపాంతరణానికీ లోనుఅయాయి. 

ఈ సృటికళిలా ఆధారతలంమీద తదుపరి అవసాదములు, బహుళమైన లావా 

_స్తరములు (దక్కన్ (ట్రాపులు) ఉన్నాయి. 

బహుపురాతనకాలంనుంచీ దక్కను పీఠభూమి అపరదనళ కులకు లోనై 
(పస్తుతం (పాయమెదానంగా మారబోతోంది. పాత పర్వతాల వేళ్లు గుర్తులు 
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తెలుస్తున్నాయి కౌని, (పస్తుతం మిగిలిఉన్న విత్తులు వేరు వేరు దశలలో మిగిలి 
పోయిన అపరదనావ శేషాలు. 

తపతీలోయనుంచి కన్యాకుమారివరకూ పళ్చిమతిరానికి ఇంచుమించు సమాంత 

రంగా విస్తరించిన పడమటికనుమలు ద్వీపకల్పంలో అతిముఖ్యమైన పర్వత 
(శ్రేణులు. ఉత్తరాన దక్క నుటాపులచేతనూ, దక్షిణాన (పికాం[బియను గ్నీసుల 

చేతనూ, షిస్టులచేతనూ నిర్మితమై ఉన్నాయి. (ట్రాప్ ప్రాంతపు స్థలాకృతి విశిష్ట 
యైనేది. కొండలు చదునైన శిఖరములుకలిగి, చరియలు మెట్లవంటి వేదికలు 
కలిగిఉంటాయి. ఆరేబియాసము ద్రానికి దగ్గరలో ఉన్నప్పటికీ పడమటికనుమలు 
ద్వీపకల్పంలోని జలవిభాజకములై ఉన్నాయి, నదులలో చాలాభాగం తూర్పుగా 
1పవహించి, బంగాళాఖాతంలో పడుతున్నాయి, 

తూర్పుక నుమలు రూవాంతరితశిలానిర్మితములై న వేరువేరు పర్వత శ్రేణులు. 
ఉత్తాపనకు దాఖలాలు కృష్ణానదికి ఉ త్తరానగల కొండలలో కనిపిసాయి. తూర్పు 
కనుమలూ, పడమటికనుమలూ కలుసుకునేచోట నీలగిరి కొండలు ఉన్నాయి.. 

వింధ్యపర్వతాలు _స్తరితములైన క్వార్ట్ జై టులచే నిర్మితములై న పీఠభూమి 
శ్రేణులు, సాత్పురాతోకలిసి ఇవి మధ్యఇండియాయొక్క_ జలవిభాజకముగా 
వనిచేస్తున్నాయి. 

ఆరావళీపర్వతాలు వివ్నర్తనిక పురాతన పర్వతశేణుల అవశేషాలు. ఇవి 
ఉ_త్రరహిందూదేశంలోని జలవిభాజకములు. బంగాళాఖాతంలోకి (పవహించే 
గంగానదివ్యవస్థనీ, అరేవియాసముద్రంలోకి (ప్రవహించే పింధునదీవ్యవస్టనీ 
విడదీసే జలవిభాజకాలు ఈ పర్వతాలు. 

టూ వైక్టానితనంలోచన : రేడియో ధార్మికతా ఆవిష్కరణము కొన్నిరకముల 
భూవైజ్ఞానికపరిశోధనలమీద అద్భుతమైన (ప్రభావాన్ని కలిగిఉంది. మామూలు 
భూవై జ్ఞానికపద్దతులవల్ల తెలుసుకోడానికి వీలులేని విషయాలలో అఫాసిల్ పెరస్ 
శిలల ఖచ్చితమైన వయస్సును నిర్ణయించగలగడం ఒకటి. రేడియో ధార్మికత 
అంపే కొన్ని మూలపదార్జాల పరమాణుగర్భాలు హఠాత్తుగా అణుశకలాలను 
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విడిచి పెట్టి వేయడం అన్నమాట. తద్వారా కొ _త్త మూలపదార్థాలు ఏర్పడుతాయి. 

శేడియోధార్మికమూల; సదార్ధం క్షయం (6602?) అయే రేటు (కొత్త త మూలసదార్ధాలు 

ఏర్పడే రేటు) మనకు తెలిసిన ఏ రసాయన భౌతిక విషయములమీదనూ ఆధార పడ 

లేకుండా స్టిరంగాఉంది. శలలలోఉన్న ఈ రకమైన రేడియోధార్మిక మూలపదార్జాలు 

అవ్యవధానంగా ఈ “ఆంతిమసదార్థాలను'” (end products) తయారుచేసి 

నిలువచే స్తున్నాయి. కనుక ఈ హా ర్రస్మప్కక్రిం యలో ఏ సమయంలోనైనా అసలు 

మూలపదార్ధాని కీ అంతమప దార్దానికీ గల నిస్ప త్తి నిర్గిషమె ఉంటుంది. ఎంత 

కాలంగా శేడియోధార్మిక క కొనసాగుతూ ఉందో దానిమీద ఈనిష్ప త్తి త్రి 

ఆధారపడి ఉంటుంది. కనుక ఈసిష్పత్తి ఆ ఖనిజపు వయస్సును తెలిపే 

సూచకాంకము (1964లఏ గా పనికివస్తుంది. వయోనిరయానికి పనికివచ్చే 

ఖనిజములు చాలాభాగం పెగ్మమైటులలో కనిపిసాయి. బృ! 

తంలో పార్వతీకరణక్షే తాలలో ఉద్భవించిన 

తరుచు కలిసిఉంటాయి. (గెనె టులలళోనూ, పెగ్గటులలోనూ ఉండే 

ములు, పొటాష్ ఫిర్త్ నె nes కొన్న అనిజయల వయస్సు సీరయించడం 

ద్వారా ఆశిలల వయస్సులసు తయుసుకోవచ నె 

కరణపు తుదిదశల వయస్సుకి సమాసం అవుతుంద. (పాంతయ అనుదై ర్య 

శిలా దవ్యములకు పార్వతీకరణ[ క్రియతో సంబంధం కలుపవచ్చును, ఈ విధంగా 

నహసంబంధములు (6౦|£6141.329] నిర్ణయించి, ఎ (క్రమంల్ శలాద్రవ్యనిర్యా ణం 

జరిగిందో నిరయించవచ్చును. 
= 

భారతీయ ద్వీపకల్పపరిమాణాస్నీ, అందులోని వివిధ (పికాం[బియన్ శిలా 

సంయోగసంరచనల క్లీష్టతనుచూ స్తే ఇప్పటివరకూ చేసిన వయోవిర్ణయాలు 

ఎన్నో లేవు; ఆయినా ఆ నిర్ణయించిన కొద్దిపాటి వయస్సులూ బహువిపులమైన 

భూవై జ్ఞానిక కాలవ్యవధిలోని వివిధఘట్టముల సాపేక్షవయస్సులకు సంబంధించిన 
మనవిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించాయి. 19వ బొమ్మలో భారతీయ ద్వీపకల్పపు 

సూక్ష్మీకృతసంరచనాసటం చూపబడింది. ఇందులో ముఖ్యమైన పార్వతీకరణ 

కేతాలూ, వాటివయస్సులూ స్థూలంగా చూపబడ్డాయి. 
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పటము 19. భారతీయ ద్వీపకల్పముయొక్క సూక్ష్మీకృత సంరచనాత్మక పటము, ఇందులో ముఖ్యమైన పర్వత 

జనక కేత్రములు చూవదిడాయి, సరాసరి వయస్సు మిలియన్ల సంవక్సరాలలో ఇవ్వ బడాయి. 
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ధార్వార్ షిస్ట్ కేత్రములు _(N.N.w.—S.S.E) 

తూర్పుకనుమల కే(త్రము (౫. ౨. —S.W.) 

సాత్పురాకేత్రము (W.S. 11. —E.N. మ 
ఆరావళీ ఢిల్లీ త్షేతములు (N.E.—S. W.) 

ముఖ్యమైన అనుదై ర్హ్యదిశలుగా గుర్రింపవచ్చు. 

సంర చనాత్మక నిదర్శనాసమర్థితములై న 'రేడియోమితీయ (౧261096610) 

వయస్సులనుబట్టి (పపంచంలోని తక్కిన రక్షిత పదేశాలలాగే భారతీయద్వీప 

కల్పము కమాంతర పార్వతీకరణకే(తముల స్థిర ఆకృతులను (పదర్శిస్తుంది అని 

తెలుస్తోంది. ఈ కింది పార్వతీకరణచ్మక్రములను గుర్తించవచ్చు: 

ధార్వార్ చక్రము — 26000 లక్షల సంవత్సరాలు 

లో హఖనిజచ క్రము — 20000 (| 
తూర్పుకనుమలచ్యకము ___ 160000 ,, 
సాత్పురాచక్రము sas WOOO: ౭ 
ఢిల్లీ చక్రము న చ 

అవరదిన ఉవంితలములు: గొండ్యానాలాండు (ఇందులో ఇండియా ఒక 

కాగం) భూవైజ్ఞానిక సుదీర్హకాలంలో అపరదనానికి గురిఅయి. ఉపరితలం 

(పాయమైదానంగా మారింది. సుమారు 1100 లక్షల సంవత్సరాలకు పూర్వం 

ఈ దకిణమహాభూఖండం పగిలి, పెద్ద పెద్ద భూపృష్టఖండములు క్రమంగా దూర 

దూరంగా జరిగి పో నారంభించాయి. దూరదూరంగా ఉంటున్నప్పటికీ ఆ(ఫికా 

తోనూ, ఇండియాలోనూ గొండ్వానా అపరదిత ఉపరితలాన్ని గుర్రించవచ్చును. 

డక్షిణభారతంలోని నీలగిరి, కార్షమమ్, కొడై కెనాల్ కొండలమీది ఉన్నత 

పీఠభూములలో సుమారు 2600 మీ. ఎత్తున ఈ ఉపరితలావశేషాలు పరిరక్షిత 

ములై ఉన్నాయి. 

ఆపరదనం అనేది ఒక నిరంతర (ప్రక్రియ. ఆనేక తదుపరి ఉపరితలాలను 

గుర్తించవచ్చు. నీలగిరికొండలలోని ఉదకమండలందగ్గర సుమారు 2000 మీ. 

ఎత్తునగల అపరిసక్వమైన వాలు (Imperfect levelling) ను బట్టి తదుసరి _ 

G—15 
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గొండ్వానా ఆపరదిత ఉపసరితలమును ఊహించవచ్చును. ఈ వాలు తూర్పు 

కనుమలలోని అవ శేషపర్వతాల ఉన్నతతలములకు సంబంధించినది. 

ద్వీపకల్పపు పడమటితీరము ఆఫికానుంచి ఇండియా విడిపోయిన పగులును 

సూచిస్తుంది. ఒకప్పుడు సముద్రంలో మునిగిఉన్న ఈ పరిథాలందిము ఆసరదన 

కారకముల (ప్రభావముచే భూభాగంవెపు జరుగసాగింది. పడమటికనుమల 

పరిఖాలంబము ఒకప్పుడు [భంళపరిథాలందిముగా భావింపబడేది కాని, (ప్రస్తుతం 

ఆది (పాయమెదానానికి సంబంధించిన సామాన్యమైన అపరదన ఆకృతిగా 

భావింపబడుతోంది. 

మధ్యనవజీవకల్పయుగంలో హిమాలయోత్చాననం జరిగిన కాలంలో ద్వీప 

కల్పంలో (పాంతీయమైన పెద్ద ఊర్జ సమావలనము జరిగింది. తత్కారణంగా 

ప్రాయమైదానోసరితలం సుమారు 909 మీ, ఎత్తుకి లేవనెత్తబడింది. ఈ ఉపరి 
తలం రెండుదళలలో క్రిందికి దిగబడింది. దీనికి చిహ్నంగా ఉత్తర మైసూరు 

రాష్ట్రంలో సుమారు 600 మీ. ఎత్తున ఒక అపరదనతలము, ఇంకా క్రింద 

సుమారు 400 మీ. ఎత్తున మరొక ఉపరితలము కృష్ణానదీ దానిశాఖల విశాల 

జలోఢపు లోయలమధ్య కనిపిస్తుంది. 

తరువాత నవజీవకల్పంలో ఖండితమైన పీఠభూమితలములు కొన్నిప్రాంతీయ 

ఊర్జ్యనమావలనములచేత |ప్రభావితమయాయి. పునర్నవీకరణము, త్వరితదరీ 

ఆపరదనము, తత్సంబంధమైన నదీఆపహరణమువంటి విషయాలలో వీటి.పభావం 

కనిపిస్తుంది. 



నేషనల్ బుక్ (టప్ట్ - ఇండియా 

నేషనల్ బుక్ (టస్ట్ యిప్పటికి నాలుగువందలకంట ఎక్కువ పు స్హకాలు 
విభిన్న భారతీయభాషలలో (ప్రచురించింది. ట్రస్ట్ ప్రస్తుత ముద్రణకార్య[క్రమంలో 
ఈ దిగువ వుదహరించబడిన పు స్తకమాలలు చేరినవి. 

1. భారతదేశమూ-(పజలూ 

మామూలాగా చదువుకున్నవ్య క్రికి దేశపు భిన్నభిన్న సమన్యలను, భూగోళ 
మును, వ్యవసాయమును, మానవళౌస్తమును, భాష, సాహిత్యం, సంస్కృతి 

మొదలగువాటిని తెలియపర్చటమే ఈ మాల ఉద్దేశ్యం. క్లుప్తంగా దీని ఉద్దేశ్యం 
సులభశై లిలో ఒక రకమైన విశ్వకోష్గా ఈ మాల కావడమే, 

9 రాష్ట్ర్రయ జీవన చర్మితమాల 
చని 

ఈ మాలలోని దాదాపు నూరు పుస్తుకములలో మతం, వేదాంతం, చరిత్ర, 
సమాజసేవ, సాహిత్యం, సంగీతం, కళావిజ్ఞానములు మొదలయిన వేర్వేరు 
రంగాలలో, ఆయా కాలములలో వుదయించిన భారత దేశపు గొప్పవారయిన 

ప్రీ పురుషుల సంక్షిప్త జీవిత కథలు చేర్చాలనే (ప్రణాళిక వుంది, 

3. లోకోపయోగమైన విజ్ఞానమాల 

ఈ యుగంలో విజ్ఞానం సాధించిన అసాధారణ వికాసమును, వున్నతిని, 

మామూలు (ప్రజలకు తెలియపర్చడం నేటియుగంలో విజ్ఞాన సహకారం, మహత్యం 
(ప్రజలకు చూపించడమే ఈ మాలయొక్క ముఖ్యోద్దేశం. 

4. విశ్వంలోని మహత్య పూర్ణ్య్యగంథ ములు 

ఈ మాలలో సాధారణ (ప్రజానీకానికి (ప్రపంచచింతనలో గొప్పగా సహక 

రించిన (ప్రపంచ ప్రసిద్ధిచెందిన (గ్రంథాలను భారతదేశపు అన్నిభాషలలో సులభ 
శై లిలో అనువదించి ఆందించదిడతాయి. 

గ. నేటి (పపంచం 

ఈ పు స్తకమాలలో సామాన్యులకు తెలిసే సులభశైలిలో (ప్రపంచంలోని 
విభిన్న దేశాల చరిత్రలు సమర్చించదిడతాయి. 
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6. భారతీయ లోకసంస్కృతి 

ఈ పుస్తకమాలలో కొన్ని ముఖ్యపపదేశాల లోకసంస్క్టుతిమీద పు స్తకములు 
(పచురించదిడతాయి. అవి వాటిలో ఆంతర్నిహితమైన జాతి ఐకమత్యాన్ని 

చూపిసాయి. 

7. తరుణభారతీ 

భారత దేశపు యువతరంవారి అవసరాన్ని దృష్టిలో వుంచుకుంటూ ఈ మాలను 

స్థాపించారు. దీనిలో వీరత్వాన్ని కలిగించే ప్రనంగములు, _. దేశంలోని చరిిత్రపు 
గర్వపడగల పుటలు సమర్పించబడతాయి. నేటి (ప్రపంచంలో లభించిన విజ్ఞాన 

మును, సాం కేతికజ్జానమునూ, సులభమైనపద్దతిలో మనస్సు నాహ్లాదసరచునట్లుగా 

చూపించదిడతాయి. 

8. జాతీయ ఐకమత్యతలో సహకారం 

న్నెహూ బాలల పు_స్త సకాలయం 

ఈ పు స్తకమాలలో బాలబాలికల కుపయోగపడే పాఠ్యసామగి సమర్పించబడు 

తుంది. దీని ముఖ్యో ధ్రేశ్యం జాతి ఐక మత్యభావానికి అంకురార్పణ. ఈ పు _స్తక 

మాలలో అన్ని భారతీయభాషలలో వందపు స్తకములు ఆచ్చు వేయబడతాయి. 

అన్నిటి ఆకృతి, వెలా ఒకటిగానే వుంటుంది. 

9. ఆదాన్ (పదానాలు 

ఈ (పణా?కలో పతి ఒక భారతీయభాషలో పడి సర్వోత్కృష్టమైన పు సక 

ములు మిగతా అన్ని భారతీయభాషలలోకీ అనువదించదిడతాయి. 

పూర్వం గణనీయంగా నిర్ణయించి (ప్రచురించబడి ఇప్పుడు దొరకని పుస్తకాలూ 

మరియు విశేష మహత్యంగల (కొత్త పుస్తకాల ముద్రణకూడా ఈ (టస్ద్వారా 
చేయబడతాయి. ర్ట 

ఈ అన్నిమాలల పుస్తకములు తమతమ రంగాలలో అధకారులైన విద్వాం 

సు లద్వారా (వాయబడతారూ. ముదణపు స్తకములు మంచివిగా వుండేటట్లు వాటి 

వెలలుకూడా తక్కు_వగా వుండేటట్లుగానే చూసారు, 



భారత దెశమూ : (ప్రజలూ = (గంథమాల 

తయారగుచున్న |గంథములు 
| 

వ్యవసాయము 

1. ఆహారధాన్యములు డాక్టర్. ఎం. ఎస్, స్వామినాథన్, 

డై రెక్టరు, భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన 
సంస, న్యూఢిలీ. 

(అ య 

2. వీటిపాటుదల శ) దిలేశ్వర్ నాథ్. 

పురావస్తు తత్త్వశాస్ర్రము 
8. భారతదేశ పురావనుశాస్త్ర చరిత్రము శ్రీ ఓ. పి, టాండన్, 

నన్యశాస్త్రము 

4. సాధారణ భారతీయ ఫెర్న్లు డాక్టర్ షి సి. వర్మ, 

నస్యశాస్త్రశాఖ, పంజాబు విశ్వవిద్యా 

లయము, 

5. భారత దేశపు పొదలు, తీగలు ఆచార్య ఎమ్. పి. రెయ్జాడ, 

అధ్యక్షులు, డి ఏ. వి. కళొశౌల, 

దెహాడూన్ . 

పంస్కృతి 

6. దక్షిణ భారత దేశ దేవాలయాలు శ్రీ కే. ఆర్, శ్రీనివాసన్, 

పె విచారణాధికౌరి, భారతీయ పురావస్తు 

త త్వపరిశీలన సంస, దక్షీణ కేంద్రము, 
నూ! ఉట 

మదాసు. 

7. సంగీతము శ్రీ ఠాకూర్ జయ దేవ్ సింగ్, 

మాజీ (పధాన (ప్రసారకులు, ఆలిండియా 

రేడియో, న్యూఢిల్లీ. 

శీ, పంజాబు సరార్ కుష్వంత్ సింగ్, డిలీ, 
౧ గ 
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9. ఆంధ్రప్రదేశము శ్రీ నార్ల వేంకటేశ్వరరావు, ఎం. వ, 

10. భారతీయ భాషా లిపి చర్మిత్రము ఆచార్య ఎ. కె. నారాయణ్, 

అధ్యక్షులు, భారతీయ పూర్వ చరిత్ర, 

కళా_ పురావస్తుకాస్త శాఖ, కాలేజ్ ఆఫ్ 

ఇండాలజీ, హిందూ విశ్వవిద్యాలయము, 

వారణాళి. 

భూగోళశాస్త్రము 

11. భారతదేశ దేశపటముల [గంథము డాక్టర్ ఎస్. పి, ఛటర్తీ, 

డెరెకరు, దేశీయ అటాస్ సంఘము, 
యానా ల "జన. 

కలక తా. 

12. ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళము డాక్టర్ షా మంజూర్ ఆలమ్, 

డైరెక్టరు, హైద్రాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ 
రిసెర్చ్ (ప్రాజెక్ట్, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యా 

లయము, “హెద్రాబాద్. 

18. వీహార్ భూగోళము డాక్టర్ పి. దయాళ్, 

భూగోళళాస్త్ర శాఖాధ్యకులు, పాట్నా 

విశ్వవిద్యాలయము, పాట్నా. 

14. ఢిల్లీ భూగోళము డాక్టర్ ఎమ్. పి. ఠాకూర్, 

భూగోళశాస్త్ర శాఖాధ్యతులు, (ప్రిన్సిపాల్, 

భగత్ సింగ్ (పభుత్వ కళాశాల, న్యూఢిలీ. 

15, మధ్యప్రదేశ్ భూగోళము డాకర్ కే. ఎన్. వర్మా, 
| 

భూగోళళాస్త్ర శాభాధ్యకులు; (ప్రభుత్వ 

టి. ఆర్. ఎస్. కళాశాల, రేవా; మధ్య 

(పరేశ్. 

16. మహారాష్ట్ర భూగోళము డాక్టర్ సి. డి. దేశ్పాండే, 

విద్యాశాఖ డె రెకరు, మహారాష్ట్ర (ప్రభు 

త్వము ; పూనా-1, 



17. మెసూరు భూగోళము 

18. ఒరిస్సా భూగోశము 

19. పంజాబు భూగోళము 

20. హరియానా భూగోళము 

21. ఉత్తర దేశ్ భూగోళము 

22. జము-కాళ్ళీర్ భూగోళము 

23. భారత దేశపుభథూగోళము 

24. భారత దేశపు నదులు 

సాంఘిక శాస్త్రము-సాంఘిక విజానము 

25. భారత దేశ (పజ్నాపభుత్వము 
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డాక్రర్ ఎల్. ఎస్. భట్, 

పొఫెసరు; ఇండియా విషయ సంగ్రహణ 

సంస్థ; (ప్రాంతీయ నర్వేశాఖ) యోజన 

భవన్, న్యూఢిల్లీ. 

డాకర్ వి. ఎన్. నినా, 
లి జటా 

భూగోళళాస్త్ర శాఖాధ్యతులు, విశ్వవిద్యా 

లయము, ధార్వార్. 

డాక్టర్ ఓ. పి. భరద్వాజ్, 

(దిన్సిపాల్, (పభుత్వ కళాశాల; లుది 

యానా. 

5} క్ 9) 5? 

డాక్టర్ ఎ. ఆర్. తివారి, 

భూగోళశాస్త్ర కాభాధ్యకులు, సెయింట్ 

జాన్స్ కళాశాల, ఆ(గా. 

డాక్టర్ పవన్ రసా 

భూగోళ శాస్త్ర శాభాధ్యకిలు, జి. నీ, ఎమ్. 

కళాశాల, జమ్ము. 

డాక్టర్. ఆర్. పి. మిశ్రా, 

అధ్యక్షులు, పోస్టు (గ్రాడ్యుయేట్ (దియి 

నింగ్ & రిసెర్చి సెంటర్, భూగోళళాఖ, 
మైసూరు విశ్వవిద్యాలయము. 

డాకర్ ఎస్. డి. మిశ్రా. 
అ 

(పొఫెసర్ వి. కే. ఎన్. మీనన్, 

మాజీ భారతీయ (ప్రభుత్వ నిర్వహణ 

సంస్థ డైరెక్టరు, న్యూఢిల్లీ. 
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26. భారత దేశ భాషాచర్మిత్రము 

27. 

28. 

29. 

80. 

91. 

32. 

భారత దేశపు పజఠఅు 
a 

ఇండియా చట్ట ములు 

భారతీయ రె ల్వేలు 

భారత దేశపు కుటీర పరిశ్రవాలా, 

చేతిపనులు 

పురాతన భారతీయ (ప్రజాసంస్థలా 

పురాతన భారతీయ గ వాణీజ్య 

ములు, వాణీజ్య మారములు 
ణి 

జంతుశాస్త్రము 

38. కీటకములు 

84. చేపలు 

$ళ. చేతిసనులు 

డాక్టర్. ఎస్. ఎమ్. కే, 

డైరెక్టరు, దక్కన్ కళాశాలా 
(గ్రాడ్యుయేట్ & పరిశోధన 

పూనా-6. 

డాక్తర్ న స సిన్హా! 

డాకర్ బి. ఎస్, శర్మ, 
లు 

భారతీయ చట సంస, న్యూఢిలి, 
లు 0! na) 

శీ ఎం. ఎ. రావ్, 

మాజీ సభ్యులు, రెల్వే సంస్థ, 

డాక్టర్ ఎ. వి. మిశ్రా, 

సంపదళశాస్త రీడర్, 

విద్యాలయము. 

డాకర్ లలానీ గోపాల్, 
(a) ౧ 

విక్రమ్ 

ఖోస్ 

సంన, 
ఆ 

విశ్వ 

హిందూ విశ్వవిద్యాలయము, వారణాశి. 

డాక్తర్. బి. ఆర్. శ్రీవత్సవ, 

హిందూ విశ్వవిద్యాలయ ము, వారణాశి. 

డాక్టర్ ఎ, పి. కపూర్, 

డైరెక్టరు, భారతీయ జంతుళాస్త్ర 

కలక తా. 

డాకర్ (మిస్) ఎం. చాండీ, 
ఇ 

సర్వే, 

(దిన్సిపాల్, మిరాండా హవుస్, ఢిల్లీ 

విశ్వవిద్యాలయము, ఢిల్లీ. 

(శ్రీమతి జస్లీన్ డామిజా. 

[సూచన : నిపుణులైన (గంథక_రలతో ఇతర రచనల విషయమె సంప్రతింపులు జరున 

బడుచున్నవి.] 



భారతదేశమూ : (పజలూ 

వెలువడిన పుస్తకములు 

మెలుపతి సాదాపతి 

రూ. రూ. 

3 పూలచెట్లు 

డౌకర్ ఎమ్. ఎస్, రన్ ధావా 

(హిందీ, మరాఠీ, బెంగాలీ భాషల 
లోను దొరకును) 9.50 6-50 

. అస్సాము వాజ్మ్యయము 

ఆచార్య హేమ్ బరువా 

(హిదీలోను దొరకును) 7-60 5.00 

. సామాన్య వృక్షములు 

డాక్టర్ హెచ్. సాంతపౌ 

(హిందీ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, అరవము, 

మరారీ భాషలలోను దొరకును 8-25 8.26 

= హిందూదేశపు పాములు 

డాక్టర్ పి, జె, దేవరస్ 
(గుజరాతీ, మరారీ, ఆరవ భాషలలోను 

దొరకును) 9.50 6.50 

= దేశము- మన్ను 

డాక్టర్ ఎస్. పి. రాయ్ చౌధరి 

(హిందీలోను దొరకును) 8.25 5.25 

= భారతదేశపు ఖనిజములు 

(శ్రీమతి మెహర్ డి. ఎన్. వాడియా 8-26 ర్-25 
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'మేలుపతి సాద్యాపతి 

రూ. 

7. పెంపుడు జంతువులు 

ఆచార్య హర్చన్స్ పింగ్ 

(హిందీ, పంజాబీ, అరవ భాషలలోను 
దొరకును 8-00 

8. అడవులు - ఆటవిక శాస్త్రము 

(శ్రీ 3. పి. సా(గీయ 

(హిందీ భాషలోను దోరకను) 8.50 

9. రాజస్తాన్ భూగోళము 

డాక్టర్ వి. సి. మిశ్రా 8-26 

10. పూలతోట 

డాకర్ విషు స్వరూప్ 
లు లు 

(హిందీ భాషలోను దొరకును) 9.50 

11. జనాభా 

డాక్టర్ ఎస్. ఎన్. ఆగర్వాలా 

(హిందీ, గుజరాతీ, అరవము. ఉర్దూ, 

మలయాళ భాషలలోను దొరకును) 7.00 

12. నికోబార్ దీవులు 

(శ్రీ కె. కె. మాథుర్ 
(హిందీ, మరాఠీ భాషలలోను దొరకును 9.00 

13. సామాన్య పతులు 

డాక్టర్ సలీమ్ అలీ అండ్ 

శ్రీమతి లాయిక్ ఫతే అలీ 15-00 

రూ. 

6.00 



14. 

15. 

19. 

20. 

21. 

22, 

కాయగూరలు 

డాక్టర్ బి. చౌధరి 

(పంజాబీ భాషలోను దొరకును 

హిందూదేశపు ఆర్థిక భూగోళము 

ఆచార్య వి. ఎస్. గణనాథన్ 

(హిందీ భాషలోను దొరకును) 

. హిందూదేశప్పు (పాకృతిక భూగోళము 

ఆదార్య సి. వ్; పిచ్చముత్తు 

. జొషధమూలికలు 

డాక్టర్ ఎస్, కె. జెయిన్ 

(హిందీ భాషలోను దొరకును) 

. పశ్చిమబెంగాల్ భూగోళము 
ఆచార్య ఎక్ టోన్ 

హిందూ దేశపు భూగర్భళాస్త్రము 

డాక్టర్ ఎ. కె. దే. 

బుతుపవనములు 

డాక్టర్ పి. కె. దాస్ 

రాజస్థాన్ 

డాక్టర్ ధరమ్పాల్ 

హిందూదేశము - సామాన్య అవలోకనము 
డాక్ట ర్ జార్డ్ కురియన్ 
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మేలు (పతి సాదా పతి. 

రూ. 

8-25 

8.25 

9-80 

7.75 

9-60 

రూ. 

ర్=20 

ర్=75 

6-00 

4-60 

6-00 
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మేల్చుపతి సాద్యాపతి 

రూ, 

282, అస్సాముయొక్క ఆదిమ (పజలు 

(సంపాదకులు) డాక్ట ర్ ఎస్, బర్క_టాకి 8.00 

24, అస్సాము 

(సంపాదకులు) డాక్టర్ బస; బర్క_టాకి | 8-00 

25. ఉత్తర హిందూదేశపు దేవాలయములు 

శ్రీకృష్ణ దేవర్ 7-50 

26. స్థావరముల వ్యాధులు 

డాక్టర్ ఆర్. ఎస్, మాథుర్ 8-00 

27. ఫలములు 

ఆచార్య రంజిత్ సింగ్ 9_25 

రూ. 

4-70 

4_76 

4-00 

4_76 

6-75 



శతా 6౨ BD ఫా 

ఆం 060 - 0 Ol 

10. 

11, 

19. 

14. 

15. 

16, 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

2. 

24. 

25. 

జాతీయ జీవిత (గంథమాల 

(వధాగ నంవాదొవడు 

డాక్టర్ బి. వి. కేస్కర్ 

ఆచార్య కె. స్వామినాధన్ (శ) ఎం. వి. దేశాయ్. 

తయారీలోనున్న (గంథములు 

(గంథము పేరు 

= నరసింహ మెహతా 

. నామదేవ 

a స్వామి వివేకానంద 

క్ స్వామి రామదాస 

: స్వామి రామతీర 
@ 

11 స్వామి దయానంద 

క వైతన్య 

పృథ్వీరాజ్. చౌహాన్ 

సవాయ జె సింగ్ 

మౌలానా అబుల్ కలాం అజాద్ . 

పండిత మదన మోహన మాలవ్యా 
జి. జి. అగార్కర్ 

పురందర దాస 

తాన్ సేన్ 

రామానుజన్ 

జె. సి, బోస్ 

సర్ఫోజీ భోన్ సే 

బసవణ 
Es 

రచన 

ఇ 

శ చినూభాయ్ జె. నాయక్ 

శీ నంవలాల్ చావా 
(aa) 

డాకర్ రాడ్ బలి పాండే 
ఖ్ 

శ్రీ మాలిక్ రామ్ 

U నీతాచరణ్ దీకిత్ 

ఆచార్య జి. వి. (ప్రధాన్ 

శీ వి. సీతారామయ్య 

ఠాకూర్ జై దేవ సింగ్ 

డాక్రర్ చి, డి. శర్మ 

శ ఎస్. ఎన్, బాసు 

(ఖీ ఆర్. గోపీనాథ్ 

(శీ చిదానందమూ ర్రి 



ao 00 శా లా (ఆ క co a= శ్ 

. 6 

26. 

27, 

జాతీయ జీవిత (గంథమాల 

వెలువడిన (గంథములు 

(గ ంథము పేరు 

కబీర్ 

రహీమ్ 

. మహారాణా ప్రతాప్ (హిందీ) 

. అహల్యాబాయి (హిందీ) 

| త్యాగరాజు 

. పండిత భత్క౦ండే 

. పండిత విష్ణదిగంబర్ 

, శంక్రరదేన 

. రాణీ లక్ష్మీబాయి (హిందీ) 

క్ సృుబహ్మణ్య భారతి 

హర 
ఎ 

. సముద్రగు ప్త (హిందీ) 
_ చంద్రగు ప్రమౌర్య (హిందీ) 

. కాజీ న్మస్తుల్ ఇస్తాం 

+. శంకరాచార్య 

. అమీర్ ఖుస్రో 

. నానా ఫడ్నవీస్ 

= రంజీత్ సింగ్ 

, హరినారాయణ్ ఆపే 

. ఆర్. జి. భండార్కర్ 

౪ ముత్తుస్వామి దీక్షీతర్ 

| మీర్జా గాలిబ్ 

* సూరదాస్ (హిందీ) 

రామానుకాచార 5 

ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ 

రచన 

ప గురుగోవిందసింగ్ (మూడవముద్రణము) డాక్టర్ గోపాల్ సింగ్ 

= గురునానక్ (ద్వితీయ ముద్రణము) డాక్టర్ గోపాల్ సింగ్ 

డాక్టర్ పారస్ నాథ్ తివారి 

డాకర్ సమర్ బహదూర్ సింగ్ 

శ్రిఆర్, ఎస్. భట్ 

శీ హీరాలాల్ శర్మ 

ఆచార్య పి. సాందిమూ ర్తి 

డాక్తర్ ఎస్. ఎన్. రతన్ జంకర్ 

శీ వి. ఆర్. ఆఠావశే 

డాక్టర్ మహేళ్ నియోగ్ 

(శీ వృందావనలాల్ వర్మ 

డాక్టర్ (శ్రీమతి) (పీమనందకుమార్ 

శీ వి, డి. గంగల్ 

డాక్టర్ లల్ల న్ జీ గోపాల్ 

డాకర్ లల్ల న్జీ గోపాత్ 

(శ్రీ వసుధ చక్రవర్తి 

ఆచార్య టి. ఎం. వి. మహ దేవన్ 

శీ సయ్యద్ ఘులాం సమ్నానీ 

డాక్టర్ వై. ఎన్. డేవధర్ 

శీడి. ఆర్. సూద్ 

డాక్టర్ ఎం. ఎ. కరందికర్ 

డాక్టర్ హెచ్, ఎ. ఫడ్కే 

వెల 

2.00 

2.25 

1.75 

2.90 

1.75 

1.75 

2.060 

1.25 

1.26 

2.08 

1.25 

2.28 

1,75 

1.29 

1.5660 

2.00 

2.00 

1,75 

1.75 

2.00 

1.75 

1.75 

జెసిస్ టి. ఎల్. వెంకట్రామఆయ్యర్ 2.00 
అ 

శ్రీ మాలిక్ రామ్ 

శ్రీ ద్రజేశ్వర్ 
శ్రీ ఆర్, పాఠసారది 

థి 

శ్రీ యన్, ని. బోస్ 

2.00 

1.75 

2.00 

2.00 




